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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, rea lizado 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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7. PRÁTICAS FORMATIVAS, CURRICULARES E AVALIATIVAS: INOVAÇÃO, DESAFIOS E 

ESTRATÉGIAS – 217  

Maria Fernanda Alves Garcia Montero (EBRAMEC), Vanessa Ruotolo Ferreira 

(EBRAMEC), Fabiano de Assis Gontijo (EMEF Fernando Gracioso), Nilce Léa Lobato 

Cristovão (FAMEESP) 

8. “FRACOS”, “MÉDIOS” E “FORTES”: ORGANIZAÇÃO DE CLASSES SELETIVAS EM 

GRUPOS ESCOLARES CATARINENSES (1940-1950) – 250  

Carolina Ribeiro Cardoso da Silva (UFSC) 

9. A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA COLABORATIVA E A POLÍTICA DE DESINVISIBILIZAR: O 

CASO DA REDE MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA-SP – 258  

Júlio César Augusto do Valle (ISESP-Singularidades) 

10. A AVALIAÇÃO RESSIGNIFICADA PELA TECNOLOGIA DIGITAL – 266  

Paula Monteiro Baptista (PEMAT / UFRJ) 

11. ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

DIAMANTINA: UMA REFLEXÃO SOBRE AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS (NÃO) 

DESENVOLVIDAS PELOS ESTUDANTES EM MATEMÁTICA (2019) – 273  

Caroline Miranda Barroso (UFVJM) e Stella Maris Lemos Nunes (UFVJM) 

12. AS MANIFESTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO SOBRE A 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 281  

Daniele Ramos de Oliveira (UEMS) 

13. AVALIAÇÃO DA ROTINA PEDAGÓGICA: ESCUTA E PARTICIPAÇÃO DAS  

CRIANÇAS – 289  

Andreia dos Santos Gomes Vieira (SEEDF/ UNB) 

14. AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: CONCEITOS E 

PRÁTICAS DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE 

AREZ/RN – 297  

Gerado Vicente da Silva (IFCE/UNILAB) e Eugênio Eduardo Pimentel Moreira 

(IFCE/UNILAB) 

15. AVALIAÇÃO FORMATIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – 305  

Juliana Lara de Oliveira (FAE/UFMG) 



16. AVALIAÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO: REFLEXÕES ANCORADAS NA ABORDAGEM 

DISCURSIVA – 313  

Tatyanne Maximo de Santana Corradi (IFES) 

17. AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM E SUAS IMPLICAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

DO ENSINO FUNDAMENTAL I – 321  

Rejane de Oliveira Alves (UFBA), Pietro Matheus Bompet Fontoura Alves (UFBA), 

Gabriela Silva De-Gino (UFBA) e Elisama de Jesus Gonzaga Santos (UFBA) 

18. AVALIAR ESTÁ PARA ALÉM DA CLASSIFICAÇÃO, POIS ERRO NEM SEMPRE É 

FRACASSO – 327  

Emilene Busquet (UERJ-FEBF) 

19. CURRÍCULO E AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 333  

Diana dos Santos (Colégio Farroupilha/RS e PUC/RS), Letícia Bastos Nunes (Colégio 

Farroupilha/RS e PUC/RS), Marícia Ferri (Colégio Farroupilha/RS e PUC/RS) e Marília Dal 

Moro (Colégio Farroupilha/RS e UFRGS/RS) 

20. DIVERSIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS AVALIATIVOS NA VERIFICAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM DA PRIMEIRA LEI DE MENDEL – 341  

Vitor Garcia Stoll (UNIPAMPA) e Leticia Leite Chaves (UNIPAMPA) 

21. MUDANDO O FOCO DA AVALIAÇÃO ESCOLAR – 349  

Cristina de Oliveira Maia (UFOP) e Danielle Rodrigues Barretto Cabral (UFRJ) 

22. O PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO EMANCIPATÓRIA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 358  

Izaura Naomi Yoshioka Martins (PUC-SP) 

23. PESQUISAS SOBRE ALFABETIZAÇÃO NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO PARANÁ: A 

AUSÊNCIA DA AVALIAÇÃO – 364  

Claudia Maria Petchak Zanlorenzi (UNESPAR) 

24. REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA AVALIATIVA E A CONSTRUÇÃO DE ITENS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL I: UM ESTUDO REALIZADO EM ACOPIARA-CE – 372  

Denize de Melo Silva (UFC), Maria Lucijane Gomes de Oliveira (UFC) e Nágila Rabelo de 

Lima (UFC) 

25. REVENDO CONCEITOS E CONCEPÇÕES SOBRE MÉTODOS AVALIATIVOS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA – 380  

Cynthia da Silva Anderson (Educação Básica Estadual de Sergipe/SE; FOPTIC/UFS) e 

André Ricardo Lucas Vieira (UFS; IF Sertão-PE; FOPTIC/UFS) 



26. TEORIA DOS MODELOS MENTAIS COMO ALTERNATIVA DE AVALIAÇÃO 

QUALITATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ENSINO  

FUNDAMENTAL – 387  

Tatiane Vitaczik Campanucci (UFRJ) e Luisa Andrea Ketzer (UFRJ) 

27. NOÇÃO E AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS: QUESTÕES 

EPISTEMOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS – 396  

Jonas Emanuel Pinto Magalhães – UERJ 
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28. A AVALIAÇÃO EXTERNA EM LARGA ESCALA EM REDES E ESCOLAS PÚBLICAS: 

DILEMAS, CONFLITOS E EVIDÊNCIAS – 404  

Luana Costa Almeida (DTPP/UFSCar), Luana Ferrarotto (IFSP/Bragança Paulista), 

Mauricio de Sousa (SME/São Paulo), Jean Douglas Zeferino Rodrigues (IFSP Campinas) 

29. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: TENSÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS – 437  

Maxmüller Coelho Batista (E.M.J.A.H), Adriano de Araújo Santos (SEE-PE) e Elaine 

Constant (UFRJ) 

30. BRASIL EM TEMPO INTEGRAL: TRÊS POLÍTICAS NACIONAIS DE AMPLIAÇÃO DA 

JORNADA ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA – 471  

Marcio Bernardino Sirino (UCB), Patricia Flavia Mota (UNIRIO), Elisângela da Silva 

Bernado (UNIRIO), Camila Costa Gigante (UERJ) e Phelipe Florez Rodrigues (UNESA) 

31. CONCEPÇÕES CONSERVADORAS E LIBERAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL  – 

504  

Valdeney Lima da Costa (UESPI), Cosme Leonardo Almeida Maciel (PMCA), Saraa César 

Mól (UNIRIO) e Camila Patricia Kipper Putzke (UFRJ) 

32. CONSTRUINDO REFLEXÕES ACERCA DAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO PARA A 

DOCÊNCIA – 535  

Thais Vianna Maia (ProPEd UERJ), Andréia Mello Rangel (SEEDUC/RJ) e Cristiane 

Custódio de Souza Andrade (SEMECT/FME) 

33. DESAFIOS POLITICOS, DIDÁTICOS, EPISTEMOLÓGICOS E CULTURAIS PARA O 

CURRICULO: INTERPELANDO EXPERIÊNCIAS NA UNIVERSIDADE E NA ESCOLA – 562  

Maria Isabel da Cunha (UFPel), Fernanda Pons Madruga (FURG) e Mariângela Risério 

D’Almeida (CAV) 



34. FABRICAÇÃO DE PROFESSORES: ENTRE TEXTOS NORMATIVOS E TRAJETÓRIAS 

FORA DA NORMA – 593  

Adriana Mohr (UFSC), Juliana Marsico (UFRJ), André Vitor Fernandes dos Santos (UnB), 

Vidal Assis (CPII), Beatriz Pereira (UFSC), Maya E. Souza (UFRJ) e Marcia Serra Ferreira 

(UFRJ) 

35. IDENTIDADE CURRICULAR NACIONAL: ESTRATÉGIAS DE CONTROLE, ESCAPES E (IM) 

POSSIBILIDADES – 624  

Débora Barreiros (UERJ/UNESA), Nataly da Costa Afonso (CPII/ UERJ), Maria Edeluza F. 

Pinto de Moura (UEA/ UERJ), Lhays Marinho da Conceição Ferreira (CPII/ UERJ), Ana 

Paula Pereira Marques de Carvalho (UERJ) e Mylena da Costa Vila Nova (UERJ) 

36. INVESTIGANDO CURRÍCULOS, POLÍTICAS E DOCÊNCIAS – 656  

Maria Inez Carvalho (UFBA), Lívia Moura Cardoso Bastos de Farias (Escola Britânica do 

Rio de Janeiro) e Rosanne Evangelista Dias (UERJ) 

37. O CAMPO DA MATEMÁTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO NO  

BRASIL – 689  

Vânia Cristina da Silva Rodrigues (UFTM), José Vilani de Farias (IF do Rio Grande do 

Norte), Denise Silva Vilela (UFSCar), Luzia de Fatima Barbosa Fernandes (CNSD/Uberaba-

MG) e Vânia Cristina da Silva Rodrigues (UFTM) 

38. POLÍTICA, CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE: PRODUÇÃO DE SENTIDOS DA 

DOCÊNCIA – 721  

Deuzilene Marques Salazar (IFAM), Neylanne Aracelli de Almeida Pimenta (UEA), Ana 

Paula de Jesus (CEIAA) e Arminda Rachel Botelho Mourão (UFAM) 

39. POLÍTICAS CURRICULARES E O ESTUDO DA BNCC – 749  

Eucaris Joelma Rodrigues Ferreira (EEGDMO/VG), Lezi Aparecida da Silva (SMECEL/VG), 

Aline Aparecida Sant’Ana Leite (EMEBDON/CBA), Marlene Silva Rodrigues 

(EEGDMO/VG) e Renata Angélica Barros Ribeiro da Silva Palmeira (EEGDMO/VG) 

40. POLÍTICAS CURRICULARES PARA A DIFERENÇA NO GOVERNO BOLSONARISTA: 

NEOLIBERALISMOS E NEOCONSERVADORISMOS – 770  

Paulo de Tássio Borges da Silva (Prefeitura Municipal de Guapimirim – RJ; UFSB), Claudia 

Tomé (UERN/Campus de Patu) e Maria Santos (UERJ) 

41. POLÍTICAS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS EM REDES PÚBLICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO: ABORDAGENS A PARTIR DE DIFERENTES REFERENCIAIS TEÓRICOS – 804  

Lívia Freitas dos Santos (SME/SP), Flávio da Silva (EHPS – PUC/SP) e Marco Alexandre 

Nonato Cavalcanti (SME - Santo André) 

 

 



42. REDE DE FORMULAÇÕES: POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NO BRASIL – 833  

Andréa Villela Mafra da Silva (ISERJ), Áurea Cristina Ramos de Novaes (UNIRIO), Andréa 

Tubbs (UNIRIO), Giselle Penna Villa (FME), Henrique Dias Nazareth (UNIRIO), Crizan 

Sasson Corrêa de Oliveira (CAP-UERJ) e Luiza Cristina Gatti Peralta (UNIRIO) 

43. REFLEXÕES ACERCA DO CURRÍCULO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ESTADO 

DE SÃO PAULO – 863  

Lilian S. Lacerda (SME Piracicaba), Teresinha Morais da Silva (SEE- São Paulo) e 

Wellynton Rodrigues da Silva (SEE- São Paulo) 

44. REFORMULAÇÕES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: METODOLOGIAS 

ATIVAS, COMPETÊNCIAS E AS REDES POLÍTICAS – 894  

Leonardo Monteiro Trotta (Unicarioca/UERJ), Hellen Gregol Araujo (UERJ), Anderson 

Ignácio (UERJ) e Lady Daiana Oliveira da Silva (UERJ) 

45. REVISÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS DE UMA ABORDAGEM DIALÓGICA – 924  

Rosane Cristina Feu (UFRJ), Renato Coelho Barbosa de Luna Freire (UERJ), Camilla 

Ferreira Souza Alô (FME Niterói) e Juliana Martins de Souza (UFF) 

46. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO: TENSÕES E 

PERSPECTIVAS SOBRE AS COMPETÊNCIAS DE AQUISIÇÃO CULTURAL E 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA – 950  

Silvana do Nascimento Silva (GPEAFP –UESB) 

47. A IDEIA DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NA BNCC PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO MÉDIO – 958  

Marina Kurotusch Canettieri (UFG) e Vitória Sousa Ramalho (UFG) 

48. A INTEGRAÇÃO CURRICULAR É UMA ALTERNATIVA À RESOLUÇÃO DA DUALIDADE 

HISTÓRICA NA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO? – 964  

Clara Regina Agostini Oliveira (IFMG Campus Gov. Valadares / SEK Chile) e Silvia Regina 

Montagner (IFFar Campus Júlio de Castilhos) 

49. A NECESSÁRIA ARTICULAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO 

FUNDAMENTAL: O CURRÍCULO PAULISTA EM PAUTA – 973  

Fulvia de Aquino Rocha (FEUSP) 

50. ABORDAGEM DOS ESTUDOS CURRICULARES NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES – 980  

Adriana Aparecida de Lima Oliveira (PMC) e Edicléia Xavier da Costa (PMSJP) 

 



51. AS MODIFICAÇÕES CURRICULARES E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 988  

Aline Luize dos Anjos Deunisio (UNINTER), Elenize Aparecida Santos Kujawa (PUC-PR) e 

Katia Luciana Luz Sampaio (UFPR) 

52. AS POLÍTICAS CURRICULARES NA PRIMEIRA INFÂNCIA SOB RASURA: DISCUTINDO 

POSSÍVEIS NEGOCIAÇÕES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA 

FLUMINENSE A PARTIR DO ADVENTO DA BNCC – 996  

Thaís S. M. Teles da Silva (PROPED/UERJ), Beatris Alves Martins (PROPED/UERJ), Taiana 

S. do Nascimento (PROPED/UERJ) e Vanessa Soares de Lucena (PROPED/UERJ) 

53. AS PROPOSTAS ULTRALIBERAIS PARA EDUCAÇÃO E A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR (BNCC) – 1004  

Kamylla Pereira Borges (IFG/GO) 

54. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA – 1012  

Giuliana Pereira Ribeiro (UFRRJ), Isabele Lacerda Queiroz (UFRRJ), Rejane Peres Neto 

Costa (UFRRJ), Thainá Ribeiro Sabino (UFRRJ) 

55. COMO A BNCC FOI “PENSADA” E “FALADA” PELA MÍDIA? – 1020  

Rejane Maria Emilio (UNISANTOS) 

56. DESDOBRAMENTOS DA LEI 10.639/2003 NO CURRÍCULO – UM ESTUDO DE CASO 

EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – 1027  

Zilene Oliveira Nascimento (FACESG) e Elaine Perdigão (FACESG) 

57. DISCURSOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA NA BASE NACIONAL COMUM DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCFPEB) E SUAS POSSÍVEIS 

IMPLICAÇÕES PARA A DOCÊNCIA BRASILEIRA – 1036  

Thais de Souza Dias da Rosa (UERJ) e Felipe Farias Vizza (UERJ) 

58. DISCURSOS SOBRE CULTURA CORPORAL E PERFORMATIVIDADE NA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR – 1044  

Rafael Valladão (ProPEd/UERJ) 

59. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS – 1051  

Nivia Dantas Ribeiro Zanardo (PUC/SP) 

60. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL SUPERIOR – 1058  

Janaína Farias de Ornellas (UFTM) e Junfanlee Manoel O. Feliciano (UFTM) 

 



61. EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENEM – EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM VERSUS 

OBJETIVOS DE ENSINO: (IN)CONGRUÊNCIAS DO SISTEMA – 1066  

Dayse Alisson Camara Cauper (CMJF), Moacyr dos Santos Oliveira (UFJF), Naiá Márjore 

Marrone Alves (SME/Itaberaí –GO) e Tiago Onofre (UNB) 

62. EMBATES E POSSIBILIDADES FRENTE À IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR – 1073  

Talita Vieira Neto (UFRRJ) e Lígia Cristina Ferreira Machado (UFRRJ) 

63. ENTRAVES DA APLICABILIDADE DE OUTRAS MODALIDADES AVALIATIVAS PELA 

RESISTÊNCIA DA PEDAGOGIA DO EXAME NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO – 1081  

Jessica Machado de Sena e Silva (UERJ) 

64. ESCOLA TRABALHO DE CONFECÇÃO: PROPOSTA DE UM CURRÍCULO CRÍTICO E 

LIBERTADOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – UMA EXPERIÊNCIA EM SÃO BERNARDO 

DO CAMPO (2011-2016) – 1089  

Terezinha Cristina Nakamatsu Siraque (PUC/SP) 

65. IMPACTOS DA BUSCA POR MELHORES ÍNDICES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DO ENSINO  

MÉDIO – 1095  

Maurílio Mendes da Silva (SEE/PE) 

66. LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA: PERSPECTIVAS LEGAIS DE AVALIAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM – 1103  

Emanuelle Boeno Stochero (UNIPAMPA) e Crisna Daniela Krause Bierhalz (UNIPAMPA) 

67. MODOS DE APROPRIAÇÃO E USO DOS RESULTADOS DO PROALFA EM  

SABARÁ/MG – 1111  

Mariza Schneider (FAE/UFMG) 

68. NOVAS TERRITORIALIDADES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA 

BNCC – 1119  

Daniela Gomes de Almeida (UFU) 

69. O COMUM NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E SUAS  

REPERCUSSÕES – 1127  

Iris Aniceto Barros (UERJ) 

70. O CONCEITO DE CIDADANIA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1133  

Camila Pinheiro dos Santos (UNIMES), Paula Vitória de Farias Santos (UNIMES), Rafael da 

Rocha Lopez (UNIMES) e Silvana Aparecida Pires Leodoro (UNIMES) 

 



71. O NOVO ENSINO MÉDIO E AS IMPLICAÇÕES NO TRABALHO DOCENTE – 1142  

Igor Barbarioli Muniz (IFES/GPEF), Ana Luiza Baku Silva (IFES/Bolsista CNPq), Bianca 

Meneses Portela (IFES/Bolsista CNPq) 

 

72. O PLANEJAMENTO DO ESTADO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UMA BREVE ANÁLISE 

SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E A REALIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE – 1150  

Thaís Helena dos Santos (USP) 

73. O PROFESSOR “BOM” PASTOR E AS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA – 1158  

Karla de Oliveira Santos (SEMED São Miguel dos Campos-AL) 

74. O QUE SE QUER DO CURRÍCULO DA ESCOLA PÚBLICA? UM ESTUDO SOBRE 

FUNDAÇÕES E ORGANIZAÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS NA DEFINIÇÃO DE 

POLÍTICAS CURRICULARES – 1164  

Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo (UFAPE) 

75. OS CONHECIMENTOS DO CAMPO DA DIDÁTICA NAS NOVAS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA – 1172  

Larissa Zancan Rodrigues (UFSC) e Adriana Mohr (UFSC)  

76. PERFIL DOCENTE E CARACTERÍSTICAS DAS ESCOLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

APONTAMENTOS DO SUDESTE BRASILEIRO – 1180  

André Augusto dos Anjos Couto (FE-USP) 

77. POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO CEARÁ: IMPACTOS DO 

PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 NA GESTÃO ESCOLAR – 1188  

Erineuda do Amaral Soares (UECE) e Jennifer de Oliveira Rodrigues (UECE) 

78. POLÍTICAS DE CURRÍCULO: A METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA NO 

CONFRONTO DA RACIONALIDADE TÉCNICA – 1196  

Alexandre Saul (UniSantos), Ana Maria Saul (PUC-SP) e Fernanda Voltas (USP) 

79. POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM DEBATE: ESTUDO DO “PRÊMIO ALUNO NOTA 10” A 

PARTIR DA TEORIA DE BOURDIEU – 1204  

Edivan Costa de Sousa (IFMA, Campus São João dos Patos) 

80. POLÍTICAS EM ALFABETIZAÇÃO, UM CONFLITO DE NORMAS? – 1212  

Patrícia Sirotheau de Almeida (SME-RJ) 

 



81. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO: DEBATE FILOSÓFICO SOBRE ALTERIDADE E 

AUTONOMIA – 1220  

Erika Bataglia da Costa (FATENE) 

82. QUE CONCEPÇÕES DE CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR? UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA DO CURRÍCULO DE HISTÓRIA NO SISTEMA DE CICLOS DE  

NITERÓI (RJ) – 1228  

Maria de Fátima Barbosa Pires (FME-NITERÓI; PPGE/UFRJ) 

83. RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO COMO POLÍTICA CURRICULAR NA  

EDUCAÇÃO – 1233  

Paula Eduarda Lima (CPII) 

84. SE ESSA RUA FOSSE MINHA: DIÁLOGOS ENTRE ALFABETIZAÇÃO, O ENSINO DE 

HISTÓRIA E AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO – 1241  

Patrícia Coelho da Costa (PUC-Rio), Letícia Vitória Pereira Diniz da Conceição (PUC-Rio), 

Juliana Pontes dos Santos Ribeiro (PUC-Rio) e Nathaly Lima Sales (PUC-Rio) 

85. SENTIDOS DE AUTONOMIA EM DOCUMENTOS REGULADORES DA FORMAÇÃO 

DOCENTE: UMA ANÁLISE DAS DCN DE 2002 E 2015 – 1249  

Mariana Lima Vilela (UFF), Ana Cléa Moreira Ayres (FFP/UERJ) e Sandra Escovedo Selles 

(UFF) 

86. SENTIDOS DE RESPONSABILIZAÇÃO GLOBAL/LOCAL E AS POLÍTICAS DE CURRÍCULO 

PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 1257  

Ana Paula Peixoto Soares (ProPed/UERJ) 

87. TEMAS SENSÍVEIS NO TEMPO PRESENTE: O CURRÍCULO DE HISTÓRIA EM DISPUTA 

NA BNCC – 1264  

Rafaela Albergaria Mello (SEEDUC/RJ), Thays Merolla Piubel (PPGE/UFRJ) e Luciana 

Borgerth Vial Correa (PPGE/UFRJ) 

88. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS EM TORNO DA LUTA PELA IMPLEMENTAÇÃO DA 

BNCC NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 1272  

Wagner Nobrega Torres (SEEDUC/RJ) 

89. TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM O CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NAS 

REFORMAS GERENCIAIS DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO DO RIO DE  

JANEIRO – 1280  

Mônica Alves Sally (UFF/NUGEPPE) 
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90. A DIFERENÇA PULSA NA ESCOLA E SE INSURGE DIANTE DAS TENTATIVAS DE 

CONTROLE E NORMATIZAÇÃO – 1286  

Talita Vidal Pereira (UERJ/FEBF), Bruno Silva Godoy (SEEDUC-RJ/ProPEd-UERJ), 

Cassandra Pontes (CAP/UFRJ) e Érika Virgílio Rodrigues da Cunha (UFMT-Rondonópolis) 

91. CURRÍCULO, INTERCULTURALIDADE E DECOLONIALIDADE: TENSÕES, DESAFIOS E 

POTENCIALIDADES – 1314  

Sirley Lizott Tedeschi (UEMS), Ruth Pavan (UCDB), Andréia Maria Pereira (UCDB), Maria 

Ivone da Silva (FECRA) e Cladair Cândida Gomes (CMCG) 

92. ETNOENVOLVIMENTO CURRICULAR: DIFERENÇA E TRADUÇÕES CULTURAIS NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS – 1345  

Ronnielle de Azevedo-Lopes (IFPA), Luciane Silva (SEEDUC-RJ), Célia Aparecida Bettiol 

(UEA) e Adria Simone Duarte de Souza (UEA) 

93. INVESTIMENTOS PÓS-ESTRUTURAIS NA PESQUISA EM CURRÍCULO: CONTEXTOS, 

SUJEITOS E LÓGICAS – 1376  

Hugo Heleno Camilo Costa (UFMT), Gustavo Gilson Sousa de Oliveira (UFPE), Rebeca 

Barreto de Lima Xavier (Rede Municipal de Ensino de Camaragibe/PE) e Veronica Borges 

(Proped-UERJ) 

94. LINGUAGEM, RELAÇÕES DISCURSIVAS E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: CRIANÇAS 

COMO SUJEITOS ATIVOS NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM – 1410  

Cecília M. A. Goulart (UFF), Adriana Santos da Mata (UFF), Angela Vidal Gonçalves (CPII) 

e Maria Cristina Corais (ISERJ/UFF) 

95. O IMAGINÁRIO DO/NO CURRÍCULO: SIGNIFICAÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA, A 

PESQUISA E A DIVERSIDADE – 1441  

Andréa Becker Narvaes (UFSM), Ana Lucia Soutto Mayor (EPSJV/FIOCRUZ), Valeska 

Fortes de Oliveira (UFSM), Tania Micheline Miorando (UFSM) e Monique da Silva (IFFAR) 

96. PRÁTICAS CURRICULARES: TENSÕES, RESISTÊNCIAS E NOVAS  

LEGITIMIDADES – 1475  

Eline das Flores Victer (SEDUC/UNIGRANRIO), Giselle Faur de Castro Catarino 

(UERJ/UNIGRANRIO), Francisco Josimar Ricardo Xavier (UFF), Adriano Vargas Freitas 

(PPGE-UFF), Harryson Júnio Lessa Gonçalves (UNESP/FEIS), Marcela Lopes de Santana 

(UNESP/FC-Bauru) e Igor Micheletto Martins (UNESP/FC-Bauru) 

 



97. “INDÍGENAS, DESTRIBALIZADOS E ASSIMILADOS”: CONTORNOS DE UM CURRÍCULO 

QUE TENTA (IN)VISIBILIZAR A DIFERENÇA EM MOÇAMBIQUE – 1505  

Hermínio Ernesto Nhantumbo (UERJ) 

98. “PROFESSOR, POSSO INVENTAR QUALQUER HISTÓRIA?”: PRÁTICAS DE 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS A PARTIR DE UM PROJETO DE 

IDENTIDADE E HISTÓRIA LOCAL – 1514  

Bruno Fernando Castro (UERJ) 

99. A ESCOLA E SEUS CURRÍCULOS: UM ESTUDO SOBRE NORMATIVIDADES SEXUAIS 

EM DISPUTA – 1522   

Maria Cistina Araújo de Melo (UNEB) 

100. CORPOS INVISIBILIZADOS E O CURRÍCULO HEGEMÔNICO – 1529  

Fernando Silva de Jesus (Prefeitura Municipal de Santos), Paolo Civita (Prefeitura 

Municipal de Santos) e Vanderlan da Silva Soares (Prefeitura Municipal de Santos) 

101. CURRÍCULO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA UERJ/MARACANÃ: 

PRESENÇA/AUSÊNCIA DA HISTÓRIA DOS POVOS AFRICANOS E DE AUTORAS E 

AUTORES NEGRAS/OS – 1536  

Fernando Guimarães Pimentel (UNIRIO) 

102. CURRÍCULO MODELADO PARA O ENSINO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: UM ESTUDO PILOTO – 1544  

Sheley Cristina Corrêa da Silva (UnB) 

103. EDUCAÇÃO DAS ARTES E LITERATURA NO CURRÍCULO DE PEDAGOGIA A PARTIR 

DAS RELAÇÕES DE NEGRITUDE – 1552  

Jonathan Gonçalves Dutra de Souza (UnB) e Rita Silvana Santana dos Santos (UnB) 

104. INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A MATRIZ CURRICULAR DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – 1560  

Regina Lúcia Fernandes de Albuquerque (UFMG) 

105. O CONHECIMENTO ORIUNDO DO CÁRCERE: UMA CULTURA PRÓPRIA 

INAUGURANDO UM CURRÍCULO PECULIAR – 1568  

Stephane Silva de Araujo (UFPel e Depen/MJSP) e Maria Cecilia Lorea Leite (UFPel) 

106. O DEBATE SOBRE DESIGUALDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL E O ENSINO 

DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JOVEM – 1576  

Caio Moreno Machado Aquino (UFAC), Karolayne Almeida de Souza (UFAC) e Júlia 

Lobato Pinto de Moura (UFAC) 



107. O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.639/03 NO CURRÍCULO DE 

ESCOLAS QUE ATENDEM ESTUDANTES DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA: PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES – 1583  

Liliane Rosa Nogueira (UFES) e Marileide Gonçalves França (UFES) 

108. O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO SOB O OLHAR DE ESTUDANTES 

INDÍGENAS DO CURSO DE PEDAGOGIA – 1591  

Bebyry Xikrin (UNIFESSPA), Bepaka Xikrin (UNIFESSPA) e Ana Clédina Rodrigues Gomes 

(UNIFESSPA) 

109. PROJETO CALIANDRA: UM OLHAR PARA OS INVISIBILIZADOS NA ESCOLA – 1598  

Martha Paiva Scardua (SEDF) 

 

PARTE 4 

CURRÍCULO, DISCIPLINAS ESCOLARES E PRÁTICAS DOCENTES 

 

110. A ESCOLA, AS PRÁTICAS E O LIVRO DIDÁTICO EM DEBATE: DE QUE CURRÍCULO 

ESTAMOS FALANDO? – 1605  

Andréa Casadonte (UFRJ), Maria Angélica Rocha Fernandes (SEC/ BA), Renata Telha 

Ferreira de Oliveira (SME/RJ) e Nathália Terra (CAp-UFRJ) 

111. APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS – 1636  

Lígia Cristina Ferreira Machado (UFRRJ), Daniele da Costa Marçal Oleinik (CIEP 487 

Oswaldo Luiz Gomes) e Guilherme Orsolon de Souza (CEFET/RJ) 

112. APRENDIZAGEM POR MEIO DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS: EM BUSCA DE 

UMA MEDIAÇÃO DIDÁTICA INOVADORA – 1666  

Ana Cristina Souza dos Santos (UFRRJ), Luciana Lima de Albuquerque da Veiga (SEEDUC 

RJ / UFRRJ), Victor de Souza Marques (UFRRJ), Luciana Rocha dos Santos (FAETEC), Katy 

Conceição Cataldo Muniz Domingues (UFRJ), César Silva Xavier (Ifes/UFRJ) e Mauricio 

Abreu Pinto Peixoto (UFRJ) 

113. CURRÍCULO E EDUCAÇÃO FÍSICA: TRILHANDO O CAMINHO QUE VAI DA TEORIA À 

PRÁTICA – 1701  

Anderson José de Oliveira (PJF), Rita de Cássia da Silva (EMG) e Deborah Cristina Keller 

Diégues (UFJF) 

114. CURRÍCULO POR ABORDAGEM TEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1729  

Maria das Graças Ferreira Lobino (IFES), Evelyn de Oliveira Vieira (SEDU/ES), Drean 

Guedis da Silva dos Anjos (SEDU/ES), Wellington Alves dos Santos (PMC-ES), Kenia Carla 

Carvalho Silva (PMV-ES) e Ludmila Lessa Lorenzoni Vaccari (PMV-ES) 



115. CURRÍCULOS EM DISPUTA: A ESTABILIDADE DAS DISCIPLINAS ESCOLARES SOB 

RASURA – 1760  

Maria Inês Petrucci-Rosa (UNICAMP), João Henrique Candido Moura (IFSP) e Paola Guidi 

Meneghin de Oliveira (Sesi Machadinho – rede Sesi SP) 

116. CURRÍCULOS PENSADOSPRATICADOS: UM OLHAR SOBRE AS FABRICAÇÕES 

CURRICULARES NO ENSINO SUPERIOR E NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1796  

Maria Julia Carvalho de Melo (UFPE-CAA), Lucinalva Andrade Ataide de Almeida (UFPE-

CAA), Ana Maria Pereira Aires (DCH/UFERSA), Maria de Fátima Garcia (DEDUC/UFRN) e 

Vanessa Azevedo Cabral da Silva (Escola Municipal PM) 

117. DOCÊNCIA, CURRÍCULO E DISCURSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1829  

Juliana Diniz Gutierres Borges (UFPel), Maria Manuela Alves Garcia (UFPel), Cátia Cirlene 

Gomes de Oliveira (UERJ e SME/RJ) e Maria Clara de Lima Santiago Camões (CPII) 

118. DOCUMENTOS CURRICULARES E PRÁTICAS EDUCATIVAS: CONFLUÊNCIA ENTRE 

SABERES-FAZERES E O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1861  

Rosane Barreto Ramos dos Santos (FAETEC/ FIOCRUZ/ RJ), Caio Roberto Siqueira 

Lamego (Instituto de Educação Clélia Nanci-RJ/ IOC-FIOCRUZ) e Gabriel Moreira Beraldi 

(Firjan SESI/ IOC-FIOCRUZ) 

119. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: REFLEXÕES SOBRE MODOS DE ENSINAR MATEMÁTICA 

NA FORMAÇÃO CONTINUADA E NAS ESCOLAS DO CAMPO E DA CIDADE – 1890  

Sivonaldo de Melo Sales (SEDUC), Soraia Aparecida Vicente (SEDUC) e Taís de Oliveira 

Silva (SEDUC) 

120. INTERFACES ENTRE A AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM E OS EFEITOS NA 

DINÂMICA E PRÁTICA EDUCATIVA – 1922  

Denize de Melo Silva (UFC), Francisca Camila Ciriaco (PMF), Viviane da Cruz Teixeira 

(FAC), Ana Paula Vasconcelos de Oliveira Tahim (UFC), Nágila Rabelo de Lima (UFC) e 

Maria Lucijane Gomes de Oliveira (UFC) 

121. MOTIVAÇÃO E SUBSÍDIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTES DE 

APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO FÍSICA – 1947  

José Antonio Vianna (UERJ), Ellen Aniszewski (SME-RJ), Fábio Brum (UFRRJ), Ulhiana 

Maria Arruda de Medeiros (PPGEB UERJ) e Fabrício Xavier do Carmo (UNICBE / SME RJ) e 

Matheus Ramos da Cruz – PPGEB/UERJ 

122. O AMBIENTE ESCOLAR COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS 

CURRICULARES FAVORÁVEIS ÀS APRENDIZAGENS E AO BEM-ESTAR DISCENTE – 1977  

Aline Rocha Mendes (SMED/POA), Karina Dohms (Maristas) e Carla da Conceição Lettnin 

(Colégio Aplicação/UFRGS) 

 



123. O PROCESSO MIGRATÓRIO COMO CURRÍCULO NAS REDES EDUCATIVAS – 2011  

Maria do Carmo de Morais Mata Rodrigues (UERJ), Caroline Delfino dos Santos 

(SMEDC/UNIGRANRIO), Jurema Rosa Lopes Soares (UNIGRANRIO), Viviane Penso 

Magalhães (UFF/SMEDC), Fernanda Cavalcanti de Mello (SEEDUC-RJ/UERJ), Juliana 

Rodrigues (CSVP/UERJ) e Noale de Oliveira Toja (UERJ/OIKABUM) 

124. PERSPECTIVAS CURRICULARES DO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA DISCUSSÃO SOBRE 

FORMAÇÃO DOCENTE, CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA  

RIBEIRINHA – 2038  

Monica Silva Aikawa (UEA), Lucinete Gadelha da Costa (UEA), Cintia Cavalcante 

Rodrigues (SEMED/MANAUS) e Maria Valcirlene de Souza Bruce (SEMED/Parintins) 

125. “HISTORIAR” E LER O MUNDO REFLETINDO SOBRE A EXPERIÊNCIA DA ESCOLHA 

DO LIVRO DIDÁTICO NA CIDADE DE MAURITI – CE – 2070  

Maria Isadora Leite Lima (URCA) e Gabriel Emanuel Leite de Lima (URCA) 

126. A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA INICIAL POR MEIO DE ATIVIDADES DE 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E RETEXTUALIZAÇÃO – 2078  

Graciela Beck de Bitencourt dos Santos (UFN) e Liane Batistela Kist (UFN) 

127. A AUTORIDADE DO PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL: DIMENSÕES E 

CARACTERÍSTICAS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES – 2085  

Gildo Volpato (UNESC) e Heloisa Martins Florenço (UNESC) 

128. A CLASSIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO NOS QUESTIONAMENTOS DE UMA 

PROFESSORA DE QUÍMICA EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA CONTEXTUALIZADA – 2093  

Rivaldo Lopes da Silva (USP), Rebeca Guedes O. Lima (UESB) e Bruno Ferreira dos Santos 

(UESB) 

129. A DIALOGICIDADE FREIREANA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2101  

Carolina Silva Gomes de Sousa (UFF) 

130. A LEITURA NO CURRÍCULO OBRIGATÓRIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO 

DE JANEIRO: CONCEPÇÕES E DESAFIOS – 2110  

Denise Brasil A. Aguiar (UFF), Izabelle Cristina Siqueira Vieira Abboud (SEEDUC-RJ) e 

Michelle Aidê Martignoni e Silva (SEEDUC-RJ) 

131. A PRODUÇÃO TEXTUAL E OS GÊNEROS: UM DESAFIO A SER ENFRENTADO PELA 

ESCOLA – 2118  

Carla Conceição do Vale Silva (UESC) 

132. A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E OS POSSÍVEIS EFEITOS NO CURRÍCULO DA 

ÚLTIMA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL – 2126  

Suzane da Rocha Gonçalves (FURG) e Isis Azevedo da Silva Carvalho (FURG) 



133. A RELAÇÃO TEMPO-ESPAÇO NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA 

SEMESTRALIDADE – 2133  

Claudimary Pires de Oliveira (SEDF/UnB) 

134. A REUNIÃO PEDAGÓGICA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE ATOS DE CURRÍCULO – 2141  

Rejuany Nora Klein da Silva (EMJI), José Ângelo Carneiro (EMJ) e Vanessa Moreira 

Pintoco (SEDUC) 

135. AFETIVIDADE E AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM LÍNGUA INGLESA NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM CURRÍCULO EM AÇÃO – 2148  

Adriana Guimarães de Oliveira (IFFluminense) 

136. ALFABETIZAÇÃO GEOGRÁFICA: UMA EXPERIÊNCIA CONTEXTUALIZADA DE COMO 

O EDUCANDO VISUALIZA O MUNDO – 2156  

Fernanda Giulia Costa Machado (PUC RIO), Gabriela Silva dos Santos (PUC RIO), 

Jaqueline Alves Vargas Soares (PUC RIO) e Michele Jorge dos Santos de Souza (CPII) 

137. ALFABETIZANDO ATRAVÉS DO SAMBA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O 

PROJETO ALFABETIZASSAMBA – 2164  

Jéssica Castro (SME-RJ) e Fernanda Vilela (SME-RJ) 

138. CADERNOS PEDAGÓGICOS E MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA: UMA ANÁLISE DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO (2018 – 2019) – 2171 

Vanessa Stefano Masquio (SME/RJ), Cintia Cavalcanti do Nascimento Gomes 

(PPGEB/CAp/UERJ, SEEDUC/RJ e SME/RJ) e Maria Cristina Ferreira dos Santos 

(PPGEB/CAp/UERJ e PPGEAS/FFP/UERJ) 

139. CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA – 2180  

Wagner de Jesus Silva (UESB) e Guadalupe Edilma Licona de Macedo (UESB) 

140. COMPARTILHANDO SIGNIFICADOS SOBRE DSTs EM UMA AULA DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE – 2188  

Leonardo Cirne (SEEDUC-RJ) e Guilherme Orsolon de Souza (CEFET/RJ, Campus Valença) 

141. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UM ENTRELAÇAMENTO 

NECESSÁRIO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – 2197  

Raíssa Oliveira Everton (UEMA) 

 

 

 



142. CURRÍCULO EM AÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE LEITURA, 

ESCRITA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – 2204  

Márcia Cristina Machado Pasuch (EEDB/SEDUC/MT), Ademilso Sampaio de Oliveira 

(UNEMAT), Vani Teresinha Siebert (EEDB/SEDUC/MT) e Juliana Maria Luiza Ávila Costa 

Teixeira (EEDB/SEDUC/MT) 

143. DESAFIOS, ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS DE PROFESSORES POLIVALENTES QUE 

ENSINAM MATEMÁTICA – 2211  

José Ronaldo Melo (UFAC/CCET) 

144. DESENCAPSULANDO A PRÁTICA DE ENSINO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

INGLÊS – 2220  

Michele Salles El Kadri (UEL), Denise Imenia Bossa Grassano Ortenzi (UEL) e Samantha 

Goncalves Mancini Ramos (UEL) 

145. DIDÁTICA, TÉCNICAS DE ENSINO E FORMAÇÃO DOCENTE: USAR OU NÃO USAR? 

EIS A QUESTÃO – 2228  

Francisco Thiago Silva (UnB) 

146. DISPOSITIVO ANALÍTICO PARA ANÁLISE DISCURSIVA NA PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS – 2237  

Núbia R. B. S. Martinelli (IFRS) e Jaqueline Ritter (FURG) 

147. É PIQUE, É PIQUE BANDEIRA-FRAÇÃO: UMA JOGADA INTERDISCIPLINAR COM 

TURMAS DO 5º ANO DO COLÉGIO PEDRO II – 2247  

Joycimar Barcellos (CPII / PUC-Rio) e João Augusto Costa (PMDC/ UFF) 

148. EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: DA TEORIA A PRÁTICA 

DOCENTE – 2255  

Anderson José de Oliveira (UFJF) 

149. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: SUA DIDÁTICA E SEU CURRÍCULO – 2262  

Rebeca Signorelli Miguel (UNICAMP) 

150. EDUCAÇÃO NOS ESPAÇOS DA CIDADE: UM MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS DE VITÓRIA-ES – 2268  

Mauro Sérgio da Silva (IFES/GPEF), Andressa Lopes Pereira (IFES/), Phillipe Rocha Maia 

(IFES) e Sofia Brunoro Martins Ribeiro (IFES) 

151. EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS: UMA AÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

PARA ALÉM DAS CRÍTICAS À PEDAGOGIA EMPREENDEDORA – 2276  

Eduardo Janicsek Jara (ESAG/UDESC) 



152. ENSINO DE HISTÓRIA NO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ALIMENTOS: UMA 

PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE HISTÓRIA E CONSERVAÇÃO DE 

ALIMENTOS – 2283  

Caroline Aparecida Sampaio Guimarães de Moraes (IFMS), Roselene Ferreira Oliveira 

(IFMS) e Odair Diemer (IFMS) 

153. ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA A ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA A PARTIR DA APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA 

NOS ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL – 2291  

Patrícia Santos de Carvalho (UESC) 

154. ENTRE SABERES CURRICULARES PRESCRITOS E OS EDUCANDOS DA EJA: QUAL 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS? – 2299  

Mariana Cassab (UFJF) 

155. FABRICANDO EDUCAÇÕES DEMOCRÁTICAS: A ALQUIMIA DISCIPLINAR DO ENSINO 

DO MEIO NA ANGOLA E DOS ESTUDOS SOCIAIS NO BRASIL – 2308  

Gabriel Brasil de Carvalho Pedro (UFRJ) e Emanuel Casimiro Nessengue (UFRJ) 

156. INTERDISCIPLINARIDADE E O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA – 2316  

Cecília Silvano Batalha (PPGE/UFRJ) 

157. INVESTIGANDO AS UNIDADES DIDÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NAS EDIÇÕES 

DO ENDIPE – 2324  

Dayane Ferreira Santos (UESC), Krisnayne Santos Ribeiro (UESC) e Christiana Andréa 

Vianna Prudêncio (UESC) 

158. JEDUCA E SUAS REDES DE NOTÍCIAS QUE CONSTITUEM O CURRÍCULO – 2333  

Hellen Gregol Araujo (UERJ), Larissa da Silva Garcia (UERJ) e Mylena Domingos Cordeiro 

(UERJ) 

159. LETRAMENTO HISTÓRICO PARA ALUNOS DA EJA: UMA EXPERIÊNCIA NO COLÉGIO 

ESTADUAL MARTINHO SALLES BRASIL – 2341  

Bernadete de Lourdes Santana Ferreira (MPEJA – UNEB) 

160. MEMÓRIAS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CARIRI – 2348  

Marla Maria Moraes Moura (IFCE – Campus Juazeiro do Norte) e Weilher Feitosa de 

Melo (Colégio Municipal Bárbara de Alencar – Exu – PE) 

161. NOS BASTIDORES DA SALA DE AULA: O TRABALHO DO COORDENADOR 
PEDAGÓGICO EM PROL DAS APRENDIZAGENS – 2356  

Heloisa do Socorro Nobrega Ferreira de Lima (SEMEC/FIBRA) 

 



162. O DESENHO QUE O 6º ANO QUER – 2364  

Luciene Pereira de Araújo (CPII e ProPEd/UERJ) 

163. O DISCURSO SOBRE FORMAÇÃO PRESENTE EM UM PROJETO PEDAGÓGICO DE 
UM CURSO DE FÍSICA DE MODALIDADE LICENCIATURA E BACHARELADO – 2373  

Augusto Cesar Araujo Lima (UNESP) e Fernanda Cátia Bozelli (UNESP) 

164. O ENSINO DE LEITURA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2382  

Mariana Cardoso Araujo (UNIRIO), Margareth Cobelas Imbrosio (UNIRIO) e Elaine 
Cristina Teixeira Batista (UNIRIO) 

165. O LIVRO DIDÁTICO "A CONQUISTA DA MATEMÁTICA" E O LUGAR DO 

PENSAMENTO ALGÉBRICO NO INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO (1º AO 3º ANO) – 2389  

Danielle Abreu Silva (PPGE/UFSCar) 

166. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA DISCIPLINA BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: 

CONTRIBUIÇÕES DA CONCEPÇÃO CTSA – 2398  

Leonardo Alves de Lima (URCA), Cicero Leonardo Barbosa de Lima (URCA) e Maria 
Edilania da Silva Serafim Pereira (URCA) 

167. OS DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR PARA O ALCANCE DOS INDICADORES DE 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO – 2406  

Virgílio Lisboa do Val (UNITAU) e Mariana Aranha de Souza (UNIS) 

168. PEGADOGIA DA ALTERNÂNCIA E SEUS ASPECTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS NA 
FORMAÇÃO DOS JOVENS – 2413  

Juliana Aparecida Salarini Miranda (UFES), Vânia Valério Pinheiro (UFES) e Janinha Gerke 
(UFES) 

169. PENSAR A CIDADE A PARTIR DO CURRÍCULO DE GEOGRAFIA DA EAJA EM  
GOIÂNIA – GO – 2421  

Tiago Felis Pinheiro (UFG), Marco Aurélio Dias Zózimo (UFG), Janine Cordeiro Braga 
(UFG) e Rodrigo Rodrigues Freire Gomes (UFG) 
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A coletânea referente ao eixo Currículo e Avaliação apresenta textos de pesquisas e relatos 

de experiências de professores da educação básica e  universitários, estudantes da graduação, pós-

graduação que participaram do XX ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino: 

“FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: diálogos, insurgências e políticas” realizado, 

ineditamente,  de forma virtual, de 29/10 a 12/11/2020.  

A proposta desse eixo temático elaborada pelo comitê de organização do ENDIPE 

contemplava os seguintes tópicos: currículos e as avaliações nos contextos históricos e 

contemporâneos; políticas curriculares, as escolas e as salas de aula; culturas, conhecimentos e 

currículos; aprendizagens, currículos e avaliações; políticas de avaliação, as escolas e as salas de 

aula; culturas, conhecimentos e as diferentes dimensões da avaliação: políticas, sociais, pedagógicas 

e curriculares; metodologias e práticas curriculares e avaliativas. 

Após a leitura dos textos aprovados em formato de painéis e pôsteres do eixo, emergiram 

temáticas que foram agrupadas, nesse livro, dessa forma: 1) Currículo, disciplinas escolares e 

práticas docentes; 2) Políticas de currículo e de Avaliação; 3) Avaliação e currículo; 4) Currículo, 

diferenças e culturas. Assim, esse e-book ficou composto por 43 painéis e 133 pôsteres. Os textos 

discutem temas nos diferentes segmentos de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Superior. 

Na 1ª parte nomeada de Currículo, disciplinas escolares e práticas docentes reúnem-se 

textos de painéis e pôsteres relativos às áreas de ciências naturais e humanas, língua materna, 

educação física e educação infantil. Em relação às práticas, os trabalhos apresentaram temáticas 

como: estratégias metacognitivas em busca de uma mediação didática inovadora; práticas do livro 

didático; e outras questões em relação com a sala de aula. 

Nos tempos atuais, as políticas de currículo e de avaliação em larga escala têm sido 

temáticas sensíveis aos professores e gestores, pois demandam ações e decisões que interferem em 

seus planejamentos e os desafiam na prática cotidiana. Nesse sentido, denominamos a 2ª parte da 

coletânea de Políticas de currículo e de avaliação.  Nessa parte, há textos que abordam a avaliação 

externa em larga escala em redes e escolas públicas, mostram tensões, dilemas e conflitos na 

recepção dessas políticas de avaliação. Há trabalhos que se referem às implicações das avaliações 

externas para a avaliação de aprendizagem na educação básica. Outros trabalhos enfocam as 

políticas de currículos com questão da educação integral, da Bases Nacional Comum Curricular 

(BNCC), a Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica (BNCFPED) e 

a reforma do Ensino Médio, política de formação docente e políticas de ciclos. Essas políticas de 
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currículo têm implicações nos sentidos de docência, na identidade nacional, tendo como pano fundo 

o neoliberalismo e neoconservadorismo. 

Na 3ª parte – denominada de Avaliação e Currículo – encontram-se os textos cujos 

subtemas foram integrados na perspectiva didática, tais como: docência na educação infantil, na 

educação superior, práticas formativas, inovação, desafios e estratégias. Alguns trabalhos focalizam 

a sala de aula e sua relação com as metodologias ativas, as políticas públicas, o campo da 

Matemática, como também, mais especificamente, as disciplinas de História, Educação Física e 

Ciências. 

Currículo, diferença e culturas foi como intitulamos a 4ª parte, uma vez que a maioria dos 

trabalhos abordou a diferença, a interculturalidade, a decolonialidade, o imaginário e a docência, as 

traduções culturais, linguagem e relações discursivas e produção de sentidos, dentre outras 

possibilidades de perspectivas em relação ao currículo e à avaliação. Alguns trabalhos abordaram a 

questão indígena, quilombola, os povos africanos, negritude na arte e literatura, questões de gênero, 

educação sexual, educação inclusiva e currículo na educação prisional. Outros trabalhos abordaram 

a questão da avaliação de aprendizagem na sala de aula, trazendo a mídia digital, a avaliação 

formativa, a discussão tão necessária entre o erro e o fracasso, avaliação colaborativa, avaliação e 

alfabetização, autorregularão na aprendizagem. 

Podemos observar que este livro traz questões instigantes, desafiadoras e diversas. 

Esperamos que a leitura traga uma criativa possibilidade de olhares para temáticas sempre presentes 

nas escolas e nas práticas pedagógicas, mas que se renovam e atualizam a cada movimento da 

sociedade. Como organizadores, desejamos que as questões de didática, currículo e avaliação 

apresentadas pelos autores dos textos aqui publicados, sejam um incentivo para o necessário debate 

nas escolas, nas universidades, secretarias e espaços educativos acerca de uma educação justa, 

criativa, de qualidade e que vem enfrentando diversos desafios diante dos cenários social, político, 

econômico e sanitário contemporâneos.  

Antônio Flavio Barbosa Moreira 

Claudia Fernandes 

Débora Barreiros 

Maria Inês Marcondes 

Rosanne Evangelista Dias 

Vânia Leite 

(Organizadores) 
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Resumo 

A avaliação historicamente constitui-se como um elemento incontornável dos processos de 
escolarização. Ela é, pois, aqui concebida como fundamento último do que pode ou não ser 
considerado aprendizagem legítima no âmbito de cada disciplina escolar (MARTINS, 2019). Nesse 
sentido, interessa-nos, nesse Painel, problematizar os desafios de validação de aprendizagens históricas 
em uma perspectiva que extrapole a noção de aprendizagem como aquisição de algo que não lhe é 
próprio sem, ao mesmo tempo, prescindir da avaliação e, tampouco, do conhecimento histórico 
escolar. Tal proposta visa sublinhar o compromisso da escola e de seu currículo – pensado tanto como 
percurso como trajetória efetivamente percorrida (PINAR, 1994) – com o domínio do verdadeiro 
(GABRIEL; MORAES, 2014). Esse domínio não é aqui entendido como um ente absoluto e a-
histórico, mas como algo política e contingencialmente instituído em meio a relações assimétricas de 
poder entre os diversos grupos que compõem cada comunidade disciplinar (COSTA; LOPES, 2016). 
Assim, optamos por tensionar o código disciplinar da História (CUESTA FERNÁNDEZ, 2009) 
discutindo possibilidades de aprendizagens históricas outras por meio de propostas didáticas que 
fomentem articuladamente processos de subjetivação e objetivação, analisando como 
metodologicamente docentes de História da educação básica têm produzido suas avaliações da 
aprendizagem, e apresentando apostas teórico-práticas para o enfrentamento da necessidade de 
avaliação no ensino de História sem que isso signifique reafirmar um Currículo de História coisificado. 

Palavras-chave: Ensino de História; Aprendizagem histórica; Avaliação da aprendizagem; Currículo de 
História. 

SENTIDOS POLISSÊMICOS: EXPERIÊNCIAS CURRICULARES DE ESTUDANTES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DE SEUS REGISTROS MEMORIAIS 

Fernando Leocino da Silva – CAP/UFSC 

INTRODUÇÃO 

Permeado pelo mundo e pela sociedade da tecnologia e informação um grande desafio se 

coloca ao professor ao se deparar na sala de aula com estudantes que não conseguem ver sentido no 

estudo do passado ainda tantas vezes apresentado como parte de um tempo imóvel, composto por 

personagens e fatos fixos. Muito embora as já quase centenárias ideias da “Nova História” tenham 

ganhado espaço nas discussões historiográficas, ao redefinir conceitos e pautar que o estudo do 

passado só tem sentido a partir do tempo presente, ainda assim, escolas, dirigentes educacionais, 

professores e movimentos educacionais, trabalham com a perspectiva de um projeto de ensino de 

História unilateral e descontextualizado da realidade dos estudantes.  

É nesse contexto já problemático, que o Movimento “Escola Sem Partido - ESP” tem 

ocupado destaque na repercussão pela defesa de afastar do papel da escola o seu caráter educacional 

e defender que os professores podem ser apenas agentes transmissores de conhecimento. Cabe, 

nessa conjuntura, prementes problematizações que evidenciem que os estudantes, como lembra 
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Fernando Penna, estão distantes de serem uma audiência cativa e passiva, indefesos e inocentes, 

vulneráveis à dominação por parte dos docentes (PENNA, 2015).  

Faz-se necessário o debate que perceba a escola no seu tempo escolar como lugar de 

relações dos diferentes sujeitos. Pensar a sala de aula e seu movimento cotidiano abre espaço para a 

análise crítica de diferentes aspectos do processo de escolarização como os saberes escolares e as 

experiências curriculares.  

Uma aula é composta no seu cerce pela existência de um espaço e de um tempo, assim como 

está na sua essência a presença de professores (já que este é o lugar de seu fazer) e estudantes. 

Como lembra Jorge Larrosa, é na aula que se constitui o aluno em aluno e constitui o professor em 

professor quando no seu movimento se abrem “clareiras” não como lugar de transmissão, mas de 

iniciação (LARROSA; RECHIA, 2018). Nesse iniciar de saberes o professor, na ação da sala de 

aula, deve ser percebido como um narrador que tece “fios” ao procurar mobilizar conhecimentos e 

possibilitar aos estudantes a construção de sentidos (MONTEIRO; PENNA, 2011). O docente 

seleciona (seletividade cultural) o que vai ensinar e explicar. Seu saber docente (TARDIF, 2002) 

subsidia a construção das escolhas, nos encaminhamentos que julga mais eficazes para atingir os 

objetivos propostos por meio das narrativas de suas aulas1.  

Nessa perspectiva as aulas de História podem ser também pensadas como um “texto” e o 

professor como “autor” em um exercício que revela “atores” e “autores”, mas também os leitores 

(estudantes) que deixam de ser vistos como sujeitos “passivos” ao assumirem a posição de alguém 

que dá sentido ao que lê, que apropria e inventa significados (ROCHA; MAGALHAES; GONTIJO, 

2009).  Cada estudante significa e produz sentido para as aulas de uma forma particular. O trabalho 

cotidiano no processo escolar passa longe da produção homogeneizadora de uma fábrica. A ação 

docente não transmite mecanicamente conhecimentos estanques, mas promove possibilidades que 

podem produzir ou não sentidos e significados aos estudantes. Como os estudantes atentam para 

essas narrativas? Como ele conta e como ele narraria aquilo que fora tratado e mobilizado pelo seu 

professor na sala de aula? Como ele torna as aulas de História experiência? (se é que o faz?). 

Questões como essas podem se aproximar das discussões que tem na produção de sentidos e 

sensibilidades mote dos processos de significação de conhecimentos. 

 
1 Seu trabalho de mediador produz formas narrativas (analogias, metáforas, ilustrações, exemplos etc.) em função da 
idade e das características gerais dos alunos (adaptação) e das características específicas de cada turma (adequação) 
(MONTEIRO, 2007; MONTEIRO; PENNA, 2011). 
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Permeado por essa atmosfera de sentidos e significados, o presente trabalho procura 

demarcar e relacionar questões e aproximações tendo como ponto de partida os cadernos escolares 

dos estudantes, produzidos e reconhecidos pelos seus autores como “cadernos memoriais”, a partir 

de uma prática pedagógica implementada pelo seu professor de História nas turmas de nono ano do 

Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação/UFSC2.  

Os escritos dos estudantes, na sua materialidade, tornam-se fontes em um contexto no qual o 

ensino de História também é compreendido como uma construção, situada histórica e 

culturalmente, de significações sobre o passado (do presente e na expectativa de futuro) que se 

efetivam na escola a partir de sua relação com o mundo. Tratar dos cadernos memoriais é, portanto, 

ter contato com um universo de possibilidades de construções e disposições sociais que os 

estudantes passam a assimilar a partir das experiências atreladas as suas concepções de mundo. Por 

meio destes materiais podemos perceber diferentes apropriações e expressões de sensibilidades, 

afetos, emoções como parte da cultura onde estão imersos/inseridos seus autores na relação da 

escola – lugar institucionalizado de vivência educativa – com as trocas com mundo ao seu redor. 

EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS E SENSIBILIDADES: CAMINHO DE POSSIBILIDADES 

As experiências sensíveis de cada sujeito nas formas de como se percebe e como se 

comporta no mundo estão ligadas aos sentimentos e emoções atreladas a fenômenos culturais e 

históricos articulados em uma fronteira bastante tênue entre o individual e o coletivo. Sandra 

Pesavento procura esclarecer que as sensibilidades, os sentimentos e as emoções estão imbricados 

por processos mentais de interpretação, qualificação e significação do mundo através das práticas 

sociais nem sempre presididas pela razão. São processos de formação de sentimentos onde o sujeito 

traduz a realidade e nela se percebe e age (PESAVENTO, 2004) Nessa perspectiva, a autora 

destaca, ainda, a existência de um campo polifônico de experiências que podem influenciar e 

imprimir sentimentos (em atos, em ritos, em palavras e imagens, em objetos da vida material) onde 

a educação dos sentidos pode ser percebida nos mais diferentes e variados espaços que o sujeito tem 

contato em sua vida cotidiana (PESAVENTO, 2005) 

 
2 Desde o ano letivo de 2014 tem feito parte das atividades pedagógicas dos estudantes da disciplina de História a 
transformação do seu caderno escolar em um caderno memorial. Trata-se de uma ação de caráter rotineiro de registro 
quando, a cada três semanas de aulas, os estudantes deveriam construir narrativas relacionadas às aulas de História. De 
livre escolha, os assuntos abordados precisavam se relacionar com algum momento, discussão, problematização 
atrelados ao tempo de aula. 
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O historiador Pablo Pineau vem, neste caminho, chamar atenção de que em função de suas 

condições históricas e culturais algumas manifestações e repressões de emoções são mais 

particularmente apreendidas e ensinadas em contextos específicos. Assim, as práticas escolares 

devem ser percebidas como lugares privilegiados destes processos especialmente na relação entre 

infância e juventude e seu impacto em espaços próximos como a família e o trabalho (PINEAU, 

2018).  

Assim, no campo das pesquisas, as complexidades e desafios são grandiosos, como lembra 

Marcus Taborda de Oliveira, ao interpretar que a sensibilidade não é uma reação passiva de sujeitos 

– individuais e coletivos – as influências do meio externo. Ela é resultado da ação ou da reação dos 

sujeitos a todo tipo de tangenciamento dos sentidos. Assim, o que se busca quando se estuda as 

sensibilidades é a pluralidade de experiências históricas tanto em seus fluxos de permanências 

quanto de transformação nas formas do sujeito ver, conhecer e sentir o mundo, e sobre ele atuar 

(TABORDA DE OLIVEIRA, 2018). 

Neste contexto de discussões, as análises que tomam por base os cadernos escolares dos 

estudantes da Educação Básica tornam possíveis algumas aproximações. A construção do caderno 

memorial constituiu um exercício sistemático de escrever parte da própria história, de rever a 

própria trajetória cotidiana e aprofundar reflexões sobre ela. Trata-se de um documento de cunho 

pessoal, em que cada estudante, como atividade de casa, construía seus registros, se servindo 

daquele lugar como espaço para externalizar alguns dos seus processos de produção de sentidos e 

sensibilidades (fruto de suas reflexões nos aspectos cognitivos, afetivos, emocionais, revelando suas 

experiências, emitindo comentários, colocando questionamentos, assumindo posicionamentos 

reflexivos).  

CADERNO MEMORIAL: CAMPO DE POLISSEMIAS 

Tendo como panorama as discussões e problematizações sobre história das sensibilidades 

certos caminhos parecem potentes quando partimos de fontes como os cadernos escolares. Uma 

delas dizem respeito as narrativas dos estudantes como processos de negociação e significação de 

certas sensibilidades e a percepção dos escritos como parte de experiências do sensível.  

Desta maneira ao percebermos os professores e estudantes como narradores podemos 

acionar e nos aproximar também das discussões do filósofo Walter Benjamin para 

problematizarmos estas fontes. Alexandre Vaz e Caroline Momm lembram, a partir da leitura de 

Benjamin, que o narrador sempre carrega uma marca singular diante da necessidade de reelaborar a 
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memória na experiência atualizada diante da necessidade de voltar ao que já acabou (VAZ; 

MOMM, 2012). Assim, tanto o narrador, quanto o ouvinte, participam de um fluxo narrativo 

comum e vivo, como enfatiza Jeanne Marie Gagnebin, ao perceber através de analises 

benjaminianas, que a história esta sempre aberta a novas propostas e que por isso, 

consecutivamente, pode haver uma continuação (GAGNEBIN, 1985). Benjamin, por esse viés, nos 

faz refletir que o narrador ao contar algo retira da sua própria experiência o que ele conta (a sua 

própria ou aquela relatada pelos outros) e desta forma ele incorpora aquilo narrado a experiência de 

seus ouvintes (BENJAMIN, 1994).  

Por meio dos textos memoriais dos estudantes podemos ter contato com as relações e 

apropriações das diferentes narrativas construídas ou levadas para a sala de aula3. Muitos destes 

escritos tomam por base as diferentes fontes (textos de jornais, fotografias, charges ou mesmo 

produções audiovisuais como filmes ou programas televisivos, etc.) e com elas dialogam 

qualificando e explicitando alguns dos sentimentos construídos a partir destas narrativas.  

Vejamos o questionamento levantado pelo estudante Diego, a respeito dos processos de 

aculturação ainda em voga no século XXI dos povos indígenas, a partir do excerto de um programa 

televisivo evangélico apresentado pela cantora gospel Ana Paula Valadão;  

Em casa revi partes do vídeo ‘Testemunho Terenas’ e o discurso da mulher que 

aparentemente é famosa na igreja. O discurso dela é totalmente ‘louco’. É estranho ver 

isso nos tempos atuais em que a igreja continua chegando a esse nível para conseguir 

crentes. Para mim ela trata eles como selvagens que está sendo salvo de ser índio 

como faziam há 500 anos (Diego) 

Como Diego, muitos dos autores memoriais, acabam tomando posição sobre determinados 

assuntos e problemas construindo nos escritos relações com suas próprias experiências do sensível 

alimentadas também pelas narrativas encaminhadas (provavelmente) pelo professor na sala de aula. 

Lauren, nesse sentido, também apresenta algumas questões reflexivas ao aproximar as aulas a sua 

própria vida, 

Após nossa última aula em que debatemos sobre a questão do machismo (...) pude 

perceber que tal preconceito já esta(va) enraizado em mim há muito tempo, para mim 

era algo normal a ser aceito, porém, principalmente esse ano – com grande influencia 

da escola e da internet – percebi que não é algo natural, que é um problema 

socialmente e culturalmente construído e que pode ser combatido. Muitas da minhas 

 
3 Para esta análise foram selecionados quatro cadernos de uma mesma turma de nono ano (Diego, Lauren, Luca e Maria 
– nomes fictícios). 
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ideias vinham de como minha família contava as coisas (...). Hoje em dia em 

determinadas situações que isso acontece [em casa] eu procuro me posicionar 

(Lauren) 

Estas questões parecem bastante pertinentes no que diz respeito as relações estabelecidas 

entre professores e alunos nas práticas escolares. Particularmente nos estudantes a experiência da 

rememoração parece permitir acionar potências múltiplas de imaginação do pensamento. Partindo 

deste ponto, as narrativas memoriais presentes nos cadernos escolares têm por referência o que o 

professor, como narrador, projetou para que fosse significado aos estudantes, cabendo a eles tirar 

(ou não) proveito. A moral ou um conselho, problematiza Walter Benjamin, não consiste 

necessariamente em intervir na vida do outro. Nesse caminho, é possível perceber os estudantes 

também como produtores/narradores que ao tecerem suas próprias tramas de inter-relações não 

devem ser vistos como sujeitos passivos diante do que lhes é apresentado/narrado/ensinado. 

Certamente, a tarefa de fabricação/resultado desse artefato – o caderno e seus escritos – se deu por 

entre relações de um conjunto de saberes, de valores e de conhecimentos decorrentes da negociação 

de sentidos e sensibilidades produzidos a partir das experiências desses autores.  

Mobilizar o conceito de “experiência” é trazer à tona outra importante questão a respeito da 

educação dos sentidos e sensibilidades nas práticas sociais. De acordo com Pablo Pineau a escola é 

definida, no seu sentido, como um espaço possibilitador e sancionador de determinadas 

experiências sensíveis e que através de operações diversas intervém no terreno educativo na busca 

de moldar sensibilidades e emoções orientando manifestações individuais e coletivas de ser e de 

sentir diante de um horizonte de expectativas compartilhado (PINEAU, 2018).  

Cabe compreender que os estudantes (e seus escritos) são “resultados” provisórios das 

experiências de contato e significação de diversas formas escolares (objetos, ações, tempos, 

espaços, etc). Em resposta aos estímulos sensoriais e reflexivos de seu tempo/espaço, os sujeitos 

produzem determinados significados que afetam suas sensibilidades nas maneiras de ver e 

compreender o mundo. Por isso, quando da análise dos escritos memoriais é necessária à atenção a 

polissemia e suas multiplicidades de sentidos. Diante dos dinâmicos processos históricos e suas 

respectivas relações socioculturais, esses mesmos sujeitos estão abertos a novas apropriações e 

(re)significações dos conhecimentos em circulação. Os saberes que circundam (e circulam) nos 

espaços escolares são apropriados de diferentes maneiras pelos sujeitos e produzem efeitos por 

vezes extraordinários, em geral, passam bem longe dos resultados previstos.  
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Um exemplo para caracterizar este movimento polissêmico, constituído a partir das 

diferentes apropriações das narrativas da sala de aula, pode ser encontrado nos debates acerca das 

“construções dos heróis nacionais” no movimento republicano brasileiro (tendo por mote as 

diferentes transformações da imagem de Tiradentes). Encontramos na apropriação desta temática 

registros, em princípio, inesperados. Tratam-se, a partir das experiências de cada sujeito, das 

diferentes formas e maneiras que cada um lê, analisa e produz sentido para aquilo que ouve e é 

instigado a refletir. Isso ajuda a problematizar como Diego, por exemplo, relacionou e questionou a 

construção da imagem do fundador de Florianópolis enquanto Luca e Maria seguiram caminhos 

completamente diferentes;  

Francisco Dias Velho. Quem? (...) Esse é o homem que falam só bem em nossas 

escolas, porém muitas vezes, esquecem de falar sobre coisas ruins, como escravizar 

índios e negros (...) Que herói é esse? (Diego) 

Se de um lado, Diego problematizou a construção do “herói” da história local de sua cidade, 

por outro lado, Luca, pautou sobre um personagem infantil estadunidense criado no contexto da 

Segunda Guerra Mundial; 

O Capitão América, por exemplo, foi criado na época da segunda guerra mundial e 

tem as cores dos Estados Unidos para fazer uma certa propaganda para o país. Já 

Tiradentes foi interpretado de várias formas, por diversos motivos, um exemplo é 

Tiradentes sendo retratado como Jesus Cristo com o intuito de assemelhar os dois, já 

que naquela época a igreja tinha grande poder sobre a sociedade. (Luca) 

Construindo um movimento reflexivo completamente alheio a Luca e Diogo, Maria 

atualizou a questão ao relacionar e relativizar a construção do “herói” com o cenário político 

vivenciado por ela e pelo Brasil naquele momento. 

Agora não há mais volta 

Pelos próximos quatro anos – caso a democracia não ‘desapareça’ 

Tentaremos viver sem nos sufocar 

De seus eleitores – distância 

De nossos sonhos – esperança 

Dizem que quando perdemos a esperança, perdemos tudo 

No último domingo, quase a perdi 

Mas após lágrimas, logo me arrependi 
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Nós não podemos regredir 

Precisamos resistir a tudo aquilo que fere nossa existência 

O luto então se transforma em luta 

Meu ‘herói’? 

Os professores, as professoras – no plural 

Que defendem a história que no momento poucos tentam ou querem recordar 

Mas ele? 

‘ELE NÃO’ 

‘ELE NÃO’ É MEU PRESIDENTE 

(Maria)  

Estudar os cadernos escolares e seus escritos é estar diante de uma multiplicidade de 

percepções, experiências, sentidos e sensibilidades de mundo experenciados pelos seus autores. As 

reflexões deste trabalho de análise vêm de encontro as já saturadas histórias de caráter generalizante 

com macroexplicações reprodutivistas que não conseguem enxergar os sujeitos em suas relações. 

Como lembra Marcus Taborda, se faz necessário reconhecer a pluralidade e a multivocalidade que 

nos chegam do passado pois as sensibilidades são sempre forjadas em uma ambivalência, sem com 

isso deixarem de ser respostas singulares, mas sempre produzidas em relação a alguém ou alguma 

coisa, sempre para alguém ou alguma coisa (TABORDA DE OLIVEIRA, 2018). 

Nesse sentido, os escritos memoriais podem ajudar a levantar hipóteses relacionadas as 

sensibilidades dos estudantes e as formas como estes se relacionam com o saber, com a escola e 

também com o mundo em que vivem. Estudar os cadernos escolares é, portanto, conhecer e 

examinar parte da “caixa preta” do processo de escolarização. A seleção e a eleição do que vai ser 

registrado demonstra algumas das escolhas de seus autores. Dessa forma, as relações que os 

estudantes estabelecem em seus registros memoriais auxiliam a problematizar que o tempo escolar é 

também um tempo social, uma construção cultural que ajuda a desvelar processos da vida cotidiana 

nas suas relações com o que acontece na sala de aula, nas instituições escolares e na sua relação 

com o mundo exterior.  
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Resumo 

Como os estudantes produzem sentidos e significados sobre os saberes históricos escolares com os 
quais têm contato nas aulas da educação básica? A presente pesquisa procura, mais do que responder 
objetivamente a esta indagação, levantar reflexões acerca do tema partindo de uma experiência 
curricular com estudantes de turmas de 9º ano do Ensino Fundamental – concluintes, portanto, dessa 
etapa da educação básica - do Colégio de Aplicação/UFSC tendo como base os registros memoriais 
construídos em seus cadernos escolares no contexto das aulas de História. O chamado Memorial foi 
fruto da proposta didática de produção de uma narrativa da própria experiência retomada a partir de 
elementos significativos que emergiram da lembrança dos estudantes após as discussões da sala de aula. 
Procurar-se-á perceber como estes estudantes registram e externalizam alguns dos seus processos de 
produção de sentidos e sensibilidades tendo o passado como referência para a sua compreensão do 
tempo presente, entendendo, pois, esse movimento como ato de percorrer o Currículo de História. 
Neste estudo, parte-se da concepção de que os saberes que circundam (e circulam) nos espaços 
escolares são apropriados de diferentes maneiras pelos sujeitos posicionados como estudantes e 
produzem efeitos polissêmicos em uma multiplicidade de sentidos que interpelam seus processos de 
subjetivação e identificação. Busca-se compreender estes movimentos de reflexão e apreensão por parte 
dos estudantes acerca dos conhecimentos históricos escolares que serão desenvolvidos em sala e 
registrados nos escritos memoriais. As experiências aqui relatadas e analisadas apontam para a 
necessidade de ampliação de sentidos de aprendizagem histórica de forma a tornar legítimas formas 
outras de se relacionar com os conhecimentos históricos, rompendo assim, com a coisificação do 
Currículo de História. 

Palavras-chave: Experiências curriculares; Produção de sentidos e sensibilidades, Polissemia; Aulas de 
História; Registros memoriais.  
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E PROVAS/TESTES: A PRÁTICA AVALIATIVA DOS(AS) 

PROFESSORES(AS) DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E A 

INFLUÊNCIA DE SUA TRAJETÓRIA ESCOLAR E PROFISSIONAL 

Juliana Alves de Andrade – UFRPE 

INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa do qual o presente texto se origina tem o interesse de estudar questões 

relacionados ao debate sobre os fundamentos que norteiam o processo de avaliação da 

aprendizagem em história e as práticas avaliativas desenvolvidas pelos professores da educação 

básica. Nesse sentido, a proposta busca historicizar as práticas avaliativas desenvolvidas pelos(as) 

professores(as) de história no ensino fundamental -anos finais, bem como analisar os paradigmas e 

fundamentos que orientam as reflexões sobre a avaliação da aprendizagem na área de História.  

Para tal, iremos analisar as estratégias utilizadas pelos (as) professores(as) das escolas 

municipais e estaduais da cidade do Recife, buscando identificar como são trabalhadas as narrativas 

dos estudantes que utilizam em seus argumentos apenas a memória e não o conhecimento histórico.  

O projeto tem intenção de apresentar os conceitos, os fundamentos teóricos e as práticas 

pedagógicas que norteiam os processos de avaliação da aprendizagem na educação básica na área 

de História, preocupando-se em estudar o lugar social da avaliação da aprendizagem no processo de 

construção do saber histórico escolar. 

Ao mesmo tempo em que, busca verificar os instrumentos utilizados pelos professores e 

instituições no ato de acompanhar o processo de aprendizagem, se lança no debate sobre a função 

pedagógica do ato de avaliar, por isso, a expressão (com)prova – que compõe o título do projeto de 

pesquisa - para nós representa tanto as práticas avaliativas e seus instrumentos de verificações 

(provas), quanto a função (comprovar o que aprendeu). 

Assim, como o campo do Ensino de História carece de levantamento sobre a produção 

historiográfica sobre o ato de avaliar em história, um estudo sobre as práticas de avaliação 

realizadas nas aulas de história do ensino fundamental e médio e os paradigmas que influenciam a 

prática avaliativa, as questões de pesquisa que nos inquietam são:  como se avalia em história?, 

Quando se avalia em história? Para que se avalia?,  O que se avalia?,  O que faz o professor com o 

“resultado da avaliação” ? e Quais são os fundamentos teórico-metodológico que orientam a prática 

avaliativa na área de história? 
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Sabemos que o campo do Ensino de História tem refutado um ensino de História baseado na 

perspectiva da memorização, pelos efeitos que essa proposta tem causado na compreensão sobre o 

papel do conhecimento histórico na sociedade contemporânea, e tem  advogado em defesa de um 

ensino de História significativo para a vida prática. No entanto, essa defesa não tem apresentado 

elementos sobre o processo de acompanhamento do professor sobre a complexidade do tornar-se 

um sujeito crítico a partir das aulas de História, ou seja, as discussões sobre aprendizagem histórica 

não apresentam reflexões sobre como o professor identifica que os alunos aprenderam e que aquele 

saber será utilizado na vida prática.  

Assim, visando estudar as principais correntes de pensamento sobre o ato de avaliar e sua 

interferência na prática pedagógica, dialogamos com autores (as) que defendem a avaliação como 

um processo de acompanhamento da aprendizagem e/ou instrumento de planejamento de prática 

pedagógica futuras. Já que, discutir avaliação é para a pesquisadora SAUL (2008, p. 18) “falar de 

gente, histórias, saberes, práticas e compromissos”, isto é, a avaliação deve ser concebida como um 

processo que relaciona a prática docente com a prática avaliativa, e não estar focada apenas em 

métodos, procedimentos e instrumentos. 

O nosso trabalho de pesquisa, busca não só identificar os métodos, procedimentos e 

instrumentos utilizados pela área de História na educação básica para medir ou classificar a 

aprendizagem das crianças e dos adolescentes, mas mapear experiências didático-pedagógica e 

reflexões teórico-metodológicas que deem suporte para acompanhar a aprendizagem histórica, que 

envolve o ensinar e o aprender a ser crítico, autônomo e participativo.   Para Saul, devemos pensar 

um processo de avaliação que supere os muros da medição e classificação, erguidos em métodos, 

procedimentos e instrumentos, e se compreenda como um processo interligado com a prática 

docente e que faça o “aluno andar com as próprias pernas” (SAUL, 1985). 

Logo, as funções pré-estabelecidas pelas instituições de ensino sobre o papel da avaliação 

devem ser repensadas, uma vez que, a avaliação não tem o caráter para  medir o quanto se 

memorizou ou muito menos servir de ferramenta de ameaça e punição a que os discentes se 

submetem. De acordo com Luckesi: 

O ato de avaliar, devido a estar a serviço da obtenção do melhor resultado possível, 

antes de mais nada, implica a disposição de acolher. Isso significa a possibilidade de 

tomar uma situação da forma como se apresenta, seja ela satisfatória ou insatisfatória, 

agradável ou desagradável, bonita ou feia. Ela é assim, nada mais. Acolhê-la como 

está é o ponto de partida para se fazer qualquer coisa que possa ser feita com ela. 

Avaliar um educando implica, antes de mais nada, acolhe-lo no seu ser e no seu modo 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 46 

de ser, como está, para, a partir daí, decidir o que fazer. (LUCKESI, 2000, p. 02, 

grifos do autor). 

Nesse sentido, o projeto se aproxima das reflexões de Jussara Hoffmann (2002, p.35) ao 

defender que “a análise da aprendizagem é uma análise de conjunto de saberes e de fazeres. Esse 

aprender é um aprender muito mais amplo do que muitos professores hoje concebem”, ou seja, a 

avaliação vai muito além do que simplesmente analisar o que o aluno sabe ou não. Avaliar, nessa 

perspectiva, é tomar consciência de que o aprender “envolve o desenvolvimento, o interesse e a 

curiosidade do aluno, a sua autoria como pesquisador, como escritor, como leitor” (idem).  

Dessa forma, o projeto busca entender e problematizar os conceitos de Avaliação da 

Experiência (VIANA, 2014); Avaliação Mediadora, Avaliação das Competências, Avaliação 

Classificatória, buscando construir uma matriz de referência de avaliação da aprendizagem para se 

repensar o currículo e o planejamento de ensino na área de História.  

O grande desafio desse trabalho é mobilizar o campo para discutir conosco a avaliação da 

aprendizagem e modificar as práticas avaliativas presentes nos espaços escolares, por isso, traçamos 

alguns objetivos e desenhamos uma metodologia de pesquisa e análise que poderá ser lida a seguir. 

PARA OBSERVAR A PRÁTICA AVALIATIVA: PERCURSOS DE PESQUISA 

A estratégia de trabalho adotada neste projeto de longa duração baseia-se na perspectiva 

rizomática, ou seja, utilizamos múltiplos materiais, métodos e abordagens para explicar não as 

origens do processo de avaliação classificatória, mas os fundamentos, concepções e estruturas 

usadas para avaliar no espaço escolar.  Assim, em cada fase da pesquisa teremos um procedimento 

metodológico para identificar, coletar e analisar os dados. Na primeira etapa do projeto faremos um 

levantamento bibliográfico e construiremos um mapa conceitual, em seguida na segunda etapa do 

projeto utilizaremos duas técnicas de pesquisa: estudo etnográfico e entrevista. Na terceira etapa, 

analisaremos os documentos oficiais e entrevista a partir da técnica da análise documental, a partir 

de um roteiro construindo durante a realização da pesquisa.   

A nossa proposta de investigação terá como fonte de informação: a) professores; b) 

documentos oficiais; c) documentos escolares e d) materiais didáticos. Nesse sentido, podemos 

classificar nossas fontes de informações em três grandes grupos, conforme segue abaixo: 

a) Como sujeitos dessa pesquisa: 

● Professores de História de Escola Municipal e Estadual; 
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b) Como espaços de pesquisa: 

● Escolas da rede estadual de ensino de Pernambuco e da Região metropolitana do 

Recife; 

c) Como documentos para pesquisa: 

● documentos escolares, tais como Projetos Político-Pedagógicos, Regimentos 

Escolares, Planos de Estudos, Calendários Escolares e materiais de Avaliação; 

● resoluções, portarias, normativas emitidas pelas Secretarias de Educação; 

orientações e normativas do Ministério de Educação; legislação educacional vigente no âmbito das 

esferas federal, estadual e municipal. 

Entendemos por instrumentos e técnicas de pesquisa que podemos utilizar para a coleta de 

informações, como um conjunto de procedimentos realizados no desenvolvimento da pesquisa. Nas 

entrevistas, buscaremos informações com os professores sobre a operacionalização do processo de 

avaliação na disciplina de História. Iremos realizar as entrevistas apenas com os professores de 

História da escola campo de pesquisa.  Esse instrumento é recomendado para obter as informações 

com pessoas que possuem uma vasta experiência, conforme ressalta GIL (1999, p.117) na definição 

que propõe para o instrumento: “A entrevista é uma forma de interação. Mais especificamente, é 

uma forma de diálogo assimétrico”. As entrevistas seguiram a estratégia metodológica da história 

de vida. Utilizaremos roteiro para análise de documentos, a fim de que possamos caracterizar o 

processo de avaliação da aprendizagem empreendido pela política nacional. Para tal, iremos 

elaborar um roteiro com questões a serem respondidas mediante a leitura crítica de um documento, 

tópicos que nele se deseja encontrar ou mesmo orientar uma leitura exploratória. 

Os roteiros de análise nos ajudam a localizar informações relevantes em meio a um conjunto 

extenso e amplo de informações variadas. O uso do roteiro visa identificar e caracterizar alguns 

aspectos referentes às práticas pedagógicas e ao processo de avaliação da aprendizagem. 

PRÁTICAS AVALIATIVAS E A VALIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM: HISTÓRIAS DE CASOS 

INTERESSANTES.... 

Os sujeitos da pesquisa atuam em escolas estaduais e municipais. Por uma questão ética e 

pela direito a privacidade, intitulamos os professores como: Prof. A, Prof. B e Prof C. Como 

procedimento metodológico, adotamos o agrupamento dos dados para análise em três grandes 

grupos: Grupo 1 – Memória avaliativa dos profissionais docentes; Grupo 2 – Práticas e Narrativas 

direcionadas pelas avaliações de larga escala; Grupo 3 – Influência da Formação Docente no 
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exercício de avaliação de aprendizagem. Para fins de discussão no presente texto, utilizaremos os 

dados referentes ao GRUPO 1 de Questões.  

Com relação as questões do Grupo 1 - Memórias Avaliativas, quando perguntados sobre 

suas vivências e lembranças enquanto alunos e sobre possíveis mudanças e continuidades no modo 

de avaliar.  Para o Prof. A, com formação escolar na vivida na década de 1980, suas memórias e 

histórias remetem às práticas punitivas sobre comportamentos inadequados ou baixo desempenho, 

expressando por exemplo a memória do "quarto escuro". De acordo com essas vivências, para Prof. 

A., nota-se uma grande mudança entre os processos de ensino e de avaliação desenvolvidos por ele 

e o da sua Formação Básica ao ser perguntado como deu início as atividades como professor(a). Já 

os Profs. B. e C., com formação escolar na década de 1990, relatam maior similaridade entre a 

experiência vivida enquanto alunos e a experiência atual que proporcionam aos seus próprios 

alunos, em sala de aula. Suas memórias se remetem aos inúmeros questionários, redações extraídas 

dos livros.  

Pergunta: Como as perguntas são mais em torno da memória mesmo 
enquanto aluno... Enquanto aluno, o senhor percebia essas mesmas coisas? É mais 
essa vivência, a experiência.  

Prof. B.: Enquanto aluno, naquele momento, a gente sabia das dificuldades 
dos professores, porque os professores mesmos falavam sobre essas dificuldade. 
Então a gente tinha consciência, mas não tão ampla quanto hoje, porque a gente tinha 
aquela visão de aluno, visão que o problema era da escola, que a escola tinha que 
resolver o problema. Essa visão ampla realmente só quando trabalhei realmente na 
área de educação. Mas enquanto aluno, a visão era que o problema era da escola.  
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Pergunta: Assim, como parte da metodologia de história de vida, a gente 

também pergunta um pouco sobre suas memórias em relação à educação básica. 
Quais são as memórias que a senhora guarda da sua época enquanto aluna, na escola?  

Prof. C.: Ah... Guardo memórias dos meus professores, principalmente o 
professor de história e a professora de língua portuguesa, que ficaram na minha 
mente, na minha memória afetiva, inclusive até digo que meu professor de história 
me inspirou a seguir por esse mesmo caminho. A memória que tenho é sempre boa, 
de ser aquela menina bem aplicada, tanto é que quando eu fiquei na recuperação, na 
quinta série, em matemática, parecia que meu mundo tinha caído.  

E: A senhora estudou em que escolas?  

Prof. C.: Escolas p�blicas. A minha vida toda foi em escolas p�blicas, do 
estado... [ST] Agora assim, no ensino médio que eu senti mais uma dificuldade na 
questão de que faltava muitos professores – faltava mesmo, não tinha professores – e 
à noite, tinha intenção de trabalhar durante o dia. Então assim, quando eu pensava em 
fazer vestibular, no ensino médio, eu senti uma carência principalmente no terceiro 
ano. Não tenho o que reclamar quanto ao trabalho dos professores em si.  

[ST] 
E: Na sua época, enquanto aluna, a forma como a senhora era avaliada, e comparando 
com a sua prática hoje em dia, a senhora acha que tem alguma semelhança ou 
diferença?  

 

Pergunta: E quais os desafios encontrados pelos professores, no ato de 
avaliar, nas turmas?  

Prof. B.: Eu acho que todos os professores tem um desafio nesse ato de 
avaliação, né. Pra gente fazer uma avaliação, um teste avaliativo, por exemplo, e além 
da participação em aula a gente contribuir e fazer aquela avaliação ali do que eles 
aprenderam. É um pouco difícil fazer esse tipo de avaliação, mas ela tem que ser 
feita, até por que é obrigatório, vamos dizer assim, fazer algum tipo de avaliação, não 
que ele seja apenas direcionado para um teste avaliativo, pode ser feito como um 
trabalho por exemplo, com apresentação, mas isso tem que ser debatido no conselho 
pra que tudo esteja registrado na escola pra que assim seja autorizado. O professor 
também [ST] não pode passar por cima do que foi abordado no conselho escolar, e 
depois criar outra metodologia. Então é uma construção de equipe, pra que seja 
verificado como é que pode ser aplicado esses testes avaliativos.  

Agora, que há essa construção, até mesmo para o incentivo dos alunos, 
porque... Existe criticas em relação a esses testes avaliativos, mas a prática dentro das 
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escolas são o quê? Se eles não houvessem, talvez seria pior em relação ao interesse 
dos alunos. A gente sabe que, de dez anos pra cá, esses alunos... mudou, a tecnologia 
mudou como eles veem a educação. Então, hoje em dia é muito difícil os alunos 
realmente quererem se ligar a esse processo educativo, né.  

Hoje ainda uma das coisas que buscam fazer esses alunos estudarem é o teste 
avaliativo, porque eles sabem que precisam atingir uma certa nota [ST] pra conseguir 
migrar pra uma outra série. Isso é um incentivo que faz com que eles estudem. 
Acredito eu que se não tivesse um teste avaliativo, que essa aprovação ela fosse 
progressiva, saindo passando de turma em turma sem necessidade de testes 
avaliativos, eu acredito que a educação ela não ganharia com isso 

CONCLUSÕES 

 Pensar as narrativas sobre a “quebra de expectativa” entre o que se esperava do exercício 

docente e a vivência da profissão – tanto decorrente da desvalorização, como também de não se 

sentir “à vontade”, nota-se um grande hiato.  Há de se notar também o relato de uma “ampliação do 

olhar” sobre a educação – pois, se enquanto aluno os problemas da educação pareciam remeter 

apenas à escola e à atitude dos professores, como professor, tem-se a perspectiva de que trata-se de 

algo “mais amplo”, “para além da instituição”. As narrativas inclusive se distanciam da “história”, 

mesmo quando chamadas a tal – sendo que o próprio sentido de “conhecimento histórico” perde 

espaço dentro da formatação pragmática e quantitativa adotada pelos docentes/pela escola em que 

lecionam.  

Quando a memória os direciona a pensar o que os levou ao interesse pela profissão docente, 

os professores de História entrevistados contam tanto sobre suas indecisões, como também a 

admiração que sentiam pelos seus próprios professores à época, e também o interesse pela função 

social do ensino de história, por sentirem que poderiam contribuir e fazer diferença na formação de 

crianças e adolescentes.  
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Resumo 

O presente trabalho, fruto de um projeto de pesquisa com financiamento do CNPq, pretende analisar 
os desdobramentos da experiência escolar e profissional na prática avaliativa de três professores de 
História, que atuam em escolas do Ensino fundamental (anos finais) na região metropolitana do Recife. 
Iremos estudar concepções e procedimentos utilizados pelos docentes durante o processo de avaliação 
da aprendizagem histórica dos estudantes. Os estudos realizados no interior do projeto nos ajudaram a 
compreender os desdobramentos causados pela ausência do debate sobre avaliação da aprendizagem e 
a progressão do conhecimento durante a formação inicial dos cursos de licenciatura e na formação 
continuado os profissionais em exercício, o grande poder do sistema de avaliação de larga escala na 
prática avaliativa cotidiana do professor e a forte influência da experiência desse docente na maneira de 
verificar, atestar e  validar o conhecimento e as aprendizagens históricas. Os estudos formulados 
pelos(as) pesquisadores(as) Flávia Caimi, Sandra Oliveira, Marcus Bomfim, Maria Teresa Esteban, 
Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann e Mario Carretero, contribuíram para a análise das transcrições das 
entrevistas, planos de aulas, provas e outros materiais. Nesses documentos, observamos as diversas 
formas desenvolvida na sala de aula de encaminhar a aprendizagem a partir da epistemologia da 
História. Entendemos que se faz necessário refletir sobre os sentidos atribuídos pelos professores ao 
espaço de avaliação na sala de aula. Identificamos que avaliação da aprendizagem na sala de aula faz uso 
de um número reduzido de instrumentos de avaliação, os critérios de validação da aprendizagem são 
elásticos e construídos a partir da experiência e trajetória formativa do professor, e que as práticas 
avaliativas dialogam de maneira muito pontual com as referências pedagógicos do campo do currículo e 
avaliação. 

Palavras-chave: Avaliação; Ensino de História; Memória; Prática Docente. 

AVALIAÇÃO NO ENSINO DE HISTÓRIA: DESAFIOS E APOSTAS CURRICULARES 

Marcus Leonardo Bomfim Martins – UFJF 

INTRODUÇÃO 

Assumindo uma postura política de defesa da avaliação como instrumento didático-

pedagógico potente para a produção de aprendizagens significativas – aquelas que fazem sentido 

para os sujeitos posicionados como estudantes – recuso-me a engrossar as fileiras daqueles que 

entendem a avaliação como vilã dos processos educacionais. Tal postura se afasta de uma 

abordagem ingênua ao reconhecer que os usos avaliativos e de seus resultados têm, historicamente, 

contribuído para produzir e legitimar processos de exclusão escolar, afetando negativamente dados 

estatísticos dos sistemas educacionais, mas, principalmente, interpelando de forma impiedosa 

processos de subjetivação dos alunos. 
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Se os usos tradicionais que dela são feitos não atendem aos objetivos educacionais da 

contemporaneidade (será que já atenderam?)  – sempre em disputa, mas cujo consenso aponta para 

uma insatisfação geral com o quadro atual – é preciso investir em outras possibilidades de usos, o 

que inclui repensar seu papel na articulação com os processos de ensino e de aprendizagem. Avaliar 

implica legitimar/deslegitimar aprendizagens, independente dos sentidos que se atribuam ao 

aprender, mas também formas de dar a conhecer, isto é, ensinar, produzindo, pois, efeitos sobre o 

currículo da disciplina em questão – no caso desse painel, o Currículo de História - pensado tanto 

como percurso planejado como trajetória efetivamente percorrida (PINAR, 1994). 

Concordo com Álvarez Méndez (2001) para quem se se quer qualidades de aprendizagem e 

novas formas de aprender, é preciso construir formas atrevidas de avaliar. Tal perspectiva assume, 

nesse texto, condição de pressuposto e ferramenta para enfrentar o código disciplinar da História 

(CUESTA FERNÁNDEZ, 2009) no que ele tem de mais criticável em relação às suas práticas 

avaliativas: a memorização conteudista. É mister sublinhar que não se trata aqui de demonizar os 

conteúdos, muito pelo contrário, mas de não reduzir o conhecimento histórico escolar a eles, 

reconhecendo-os, no entanto, como elementos constitutivos da História escolar. 

A proposta desse texto é então produzir reflexões sobre articulações entre aprendizagens 

históricas e possibilidades outras de sua avaliação com vistas a ampliar as formas de vivenciar o 

Currículo de História da educação básica. Para isso, optei por dividir o texto em duas partes. Na 

primeira discuto questões referentes ao estatuto epistemológico do conhecimento histórico escolar e 

na segunda o foco recai sobre outras formas de se pensar as aprendizagens históricas. Em ambas as 

partes tenciono fazer uma articulação com a questão da avaliação.  

CONHECIMENTO HISTÓRICO ESCOLAR E AVALIAÇÃO: ATRAVESSAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Se há um escolar que qualifica certo conhecimento histórico, interessa aqui apresentar os 

elementos que o configuram, bem como o que serve como interrupção de seu processo constituinte, 

servindo-lhe de exterior constitutivo. A aposta que aqui faço é a da potência da incorporação das 

questões da cultura escolar no processo de produção do conhecimento escolar, sem que isso 

represente quebrar vínculos entre o conhecimento histórico acadêmico e o conhecimento histórico 

escolar e, ao mesmo tempo, não conceba este como um amalgama mal feito a partir daquele, pois “a 

incorporação de contribuições teóricas do campo da ciência de referência não produz uma réplica, 
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mas sim um conhecimento com características originais, próprias da cultura escolar.” (GABRIEL; 

MONTEIRO, 2014, p. 34). 

De acordo com Plá (2013), trata-se de um conhecimento produzido em outro lugar (que não 

a ciência histórica) e que possui uso distinto, que constrói seus próprios regimes de historicidade e 

que possui suas próprias formas de verificabilidade. É uma forma particular, histórica e cultural de 

significar o passado. Para ele:  

Ainda que vinculado de várias maneiras com o conhecimento científico, tem outra 

procedência que não é a fonte histórica ou o rigor acadêmico, e sim o uso público do 

passado dentro de uma sociedade. O resultado desse processo é o que denomino de 

conhecimento histórico escolar. (PLÁ, 2013, p. 475, tradução minha). 

Em outros termos, trata-se de incluir na cadeia equivalencial desse conhecimento escolar, 

elementos outros que não aqueles exclusivamente da ciência de referência, como destaca Gabriel 

(2017):  

Trata-se assim de apostar na possibilidade de pensar a história-ensinada não mais 

como uma versão necessariamente simplificada e reduzida do conhecimento histórico 

produzido pelas pesquisas acadêmicas, mas sim como uma configuração de ordem 

epistemológica e axiológica (ética-político-cultural) com grau de especificidade e 

autonomia suficientes para que ela possa ser percebida e legitimada como um saber 

diferenciado e estratégico nas disputas pelas interpretações de sentidos do mundo. 

(GABRIEL, 2017, p. 25, grifos meus).  

Os grifos assinalados no excerto apontam para a definição de limites no processo de 

configuração desse conhecimento, pois se esse saber não é o mesmo, tampouco uma versão 

reduzida do historiográfico, é preciso que haja mecanismos de preservação da sua condição de 

verdadeiro, para que ele seja legitimado para ser ensinado nas escolas. É, pois, no campo da 

Epistemologia que essas configurações são forjadas em meio às disputas que sinalizam a ausência 

de incompatibilidade entre questões de ordem política e epistemológica, principalmente quando o 

que está em jogo é um conhecimento que se diferencia dos demais pela centralidade de questões 

temporais para pensar a humanidade, o que implica, necessariamente, o apelo às questões 

axiológicas.  

Reflexões no campo da epistemologia reconhecem a diversidade de formas de conhecimento 

e seus processos de validação (MONTEIRO, 2007), pois a validade de apostar na epistemologia 

está na possibilidade de afirmar a existência de conhecimentos verdadeiros, válidos para serem 

ensinados em uma determinada área disciplinar (GABRIEL, 2017). Ou seja, defender a participação 
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decisiva da cultura escolar no processo de produção dos saberes escolares não significa um “tudo 

pode”, pois, o conhecimento escolar, nessa abordagem, é visto como “conhecimento com rigor 

teórico e metodológico, que representa uma perspectiva e que precisa ser validado pelos pares, 

sujeito necessariamente a críticas e superações.” (MONTEIRO; PENNA, 2011, p. 192). 

Assim, a epistemologia que confere o valor de verdade ao conhecimento histórico escolar 

não deve ser apenas aquela situada na ciência histórica, mas como defende Penna (2014), uma 

epistemologia que incorpore em suas reflexões questões relativas à função social dos saberes por 

meio do ensino.  

Como afirma Monteiro (2007, p. 92), “a axiologização representa a opção feita no que tange 

à dimensão educativa, podendo expressar-se através da seleção cultural – ênfases – omissões – 

negações”. Para Gabriel (2017, p. 27):  

Confrontada com o ensino, a disciplina de História vê-se obrigada a lidar com a 

dimensão axiológica que lhe é inerente com muito mais acuidade. Tornam-se mais 

prementes e difíceis de serem negadas, escondidas ou adiadas as questões relativas aos 

sentimentos, vontades, virtudes, consciência de deveres, cuja explicitação em termos 

de finalidades de ensino e aprendizagem é, todavia, muito mais difícil de ser 

estabelecida.  

A complexidade da articulação entre questões epistemológicas e axiológicas na 

configuração da história escolar criam o desafio de tornar a história ensinável ao mesmo tempo em 

que se garanta sua função formadora no plano cultural e político. Os instrumentos avaliativos no 

âmbito dessa disciplina escolar somam-se a esse desafio na medida em que são eles que em última 

instância vão definir as configurações legítimas desse conhecimento em termos de conteúdos, 

habilidades, competências, em suma, em termos de relações com o saber. 

Lautier (2011), com base em pesquisas empíricas realizadas na França, sinaliza uma 

discrepância entre o nível de conhecimento exigido para avaliações normativas e para a formação 

cidadã, como se houvesse um hiato que impedisse uma avaliação das aprendizagens históricas que 

contemplasse o domínio de conteúdos e a formação cidadã. Velasco (2013) também chega a essa 

conclusão tendo como contexto de pesquisa o Rio de Janeiro neste século XXI, de forma que as 

avaliações no âmbito da história escolar tendem a não avaliar o que escapa das finalidades 

científicas, escamoteando a função de formação cidadã, e reatualizando a combatida e criticada, 

mas sempre presente, memorização de conteúdos. 
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Entendo que vale a pena investir em uma cadeia discursiva definidora do conhecimento 

histórico escolar que contemple conteúdos cientificamente produzidos, valores, cultura do senso 

comum, cultura profissional, cultura escolar e cultura da escola, cujas articulações entre si, no 

contexto de cada sala de aula, imprimem uma marca de singularidade sem que se abra mão do 

domínio do verdadeiro definido como tal no Currículo de História, que se vivencia em cada aula de 

História na educação básica, articulando elementos da cultura histórica e da cultura escolar. 

Esse desafio, como visto, é singularmente complexo em relação à disciplina História, 

principalmente diante de processos avaliativos, pois: 

Ela [História escolar] geralmente se utiliza de atividades como as dissertações, 

exposições, pesquisas escolares e que são tomadas de empréstimo de outras 

disciplinas. Ela se define mesmo é pelos seus conteúdos e a tradição das exigências de 

controle escolar acabaram por fazer dela uma disciplina de memorização. 

(MONTEIRO, 2007, pp. 108-109). 

Essa ausência assinalada no excerto acima cujos efeitos nefastos são amplamente criticados, 

pode ser encarada também como possibilidade de novos investimentos de sentidos para a avaliação 

no âmbito dessa disciplina, de forma a romper com essa incômoda marca da memorização. Uma 

aposta para esse enfrentamento curricular pode ser esboçada a partir do reconhecimento do caráter 

narrativo do conhecimento histórico objeto de aprendizagem-avaliação-ensino, pois como afirmar 

Paul Ricoeur: 

a prática da narrativa consiste numa experiência de pensamento através da qual nos 

exercitamos a habitar mundos estranhos a nós mesmos. Nesse sentido, a narrativa 

exercita mais a imaginação do que a vontade, embora continue sendo uma categoria da 

ação. (RICOEUR, 1997, p. 428).   

Tal entendimento permite lidar com a questão prática da viabilidade de uma avaliação das 

aprendizagens históricas nas salas de aula da educação básica que contemple articuladamente a 

possibilidade de “tornar-se presença” (BIESTA, 2017) e produzir “experiência” (BONDÍA, 2002) e 

o conhecimento histórico escolar. A categoria narrativa, e mais especificamente a identidade 

narrativa, oferece um arcabouço teórico-metodológico capaz de tornar possível a avaliação das 

aprendizagens históricas, com todo o sentido de validação que toda prática avaliativa carrega, para 

além da incomunicabilidade da experiência psíquica do autor, de forma que o mal-entendido entre o 

sentido objetivo e a intenção subjetiva do autor é inevitável (RICOEUR, 2011). 

É justamente a preocupação em construir e expor o mundo em perspectiva temporal que leva 

Ricoeur a desenvolver sua obra. Segundo esse filósofo, esse mundo precisa se tornar inteligível e é 
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a narrativa que permite que ele assim o seja ao delinear os traços da experiência temporal, pois toda 

narrativa possui uma necessidade interna de coerência, independente de um mundo fora do texto. A 

inteligibilidade narrativa se dá num triplo movimento interpretativo – o círculo hermenêutico - não 

linear, contingente e sempre incompleto: prefiguração (competência de acompanhar uma história); 

configuração (construção da intriga, do texto); refiguração (encontro do mundo do texto com o 

mundo do leitor), de forma que é na narrativa que o sentido se constitui como ação. 

Por que não apostar em processos avaliativos da História escolar que contemplem esse triplo 

movimento interpretativo? Não seria essa uma forma atrevida de se avaliar no âmbito dessa 

disciplina? O Currículo de História não estaria sendo democratizado em suas possibilidades de 

experiências em meio a um processo avaliativo com essas características? A malfadada 

memorização não estaria seriamente ameaçada? Tais questionamentos suscitam, no entanto, que se 

problematize o que se entende por aprendizagens históricas. 

APRENDIZAGENS HISTÓRICAS: QUE FORMAS DE SE RELACIONAR COM O 

CONHECIMENTO? 

Claro, o que acontece nas escolas e em outros lugares institucionalizados de 

aprendizagem não é focalizado e não deve ser focalizado exclusivamente nesse 

processo de se tornar alguém. Seria um erro pensar que a educação e a instrução 

podem e devem ser reduzidas a isso. Não só porque a educação está sempre também 

interessada pela aquisição de conhecimento, habilidades, competências, atitudes, etc. 

Mas ainda mais porque seria uma dicotomia falsa pensar que a educação pode e deve 

ou consistir em “tornar-se alguém” ou em aprender. É mais acertado dizer que nos 

tornamos alguém pela maneira como nos envolvemos com aquilo que aprendemos. 

(BIESTA, 2017, p. 127, grifos do autor). 

A escolha deste excerto trazido como epígrafe desta seção revela a intenção de pensar e 

defender a escola como lócus de aquisição de “conhecimento, habilidades, competências, atitudes”, 

mas também como espaço de “tornar-se presença”, que significa vir ao mundo de forma ��ca e 

singular (BIESTA, 2017), e como espaço de “experiência”, entendida como “algo que nos 

acontece” (BONDÍA, 2002). 

Tradicionalmente a aprendizagem tem sido pensada, no âmbito escolar, como sinônimo de 

aquisição relacionada à noção de quantidade, ou melhor, de quantificação, de coisas que possam ser 

medidas. Essa tradição reverbera em uma relação com um saber-objeto, cuja existência independe 

do sujeito. A objetivação é a consciência por parte do sujeito dessa apropriação (CORRÊA; 

PASSOS; ARRUDA, 2018). Em outros termos, trata-se de pensar a aprendizagem como 
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consciência do sujeito daquilo que ele adquiriu durante o processo de ensino-aprendizagem. Essa 

ideia decorre também de outra tradição que se relaciona ao fato de se aceitar que todo o nosso 

aprendizado provém da experiência consciente (JARVIS, 2015), leitura esta que reatualiza a crença 

no sujeito autônomo e centrado forjado na e pela Modernidade.  

Sujeito e objeto (no caso desse último trata-se aqui do saber/conhecimento) possuem, nessa 

perspectiva, absoluta exterioridade um em relação ao outro, mesmo que se observem algumas 

mudanças em relação ao entendimento de aprendizagem:  

Originalmente, a aprendizagem era vista como um recurso do ensinar, “vou te fazer 

aprender!”. Posteriormente, foi considerada como resultado do ensinar e, mais 

recentemente, foi reconhecida como parte do processo de crescimento e 

desenvolvimento, mas, agora, está começando a ser vista como uma função intrínseca 

da consciência ou até mesmo do próprio viver. (JARVIS, 2015, pp. 812-813). 

O paradigma cognitivista, dominante nas explicações sobre ensino e aprendizagem escolar 

(CHAIB, 2015), se concentra em explicar a aprendizagem, tomada como aquisição, como um 

produto dos atributos psicológicos das pessoas, tais como inteligência, maturidade, 

desenvolvimento genético, motivação e atitude.  

Não se trata aqui de negar a importância de elementos cognitivos nos processos de 

aprendizagem, mas mitigar seu status de fundamento último no processo de definição de 

aprendizagem. Outras visões, a despeito de incluírem na cadeia equivalencial definidora de 

aprendizagem dimensões sociais e culturais em níveis macro e micro, reativam a substância do 

sujeito aprendente, como pode ser percebido, por exemplo, em perspectivas que assinalam a 

importância das representações sociais do aluno sobre o que é para ser aprendido (CHAIB, 2015); 

as concepções que os estudantes têm de si levando em consideração sua relação com os outros; o 

tipo, a abrangência e o nível de exigência participam da decisão dos alunos em relação se vão e 

como vão realizar as tarefas; a influência de questões como afetividade, lugar, tempo disponível 

para realização, razão para realização, dentre outros (CORRÊA; PASSOS; ARRUDA, 2018). 

Esses elementos assinalados por Corrêa, Passos e Arruda (2018, p. 522) são nomeados como 

metacognição, correspondendo a “um processo em que ocorre a tomada de consciência, com 

monitoramento, avaliação e autorregulação da aprendizagem”. Esse processo também pode ser 

entendido como estratégias de aprendizagem (HAUGEN, 2015), e concebê-las como 

conhecimentos neutros, informam sobre a não percepção da educação como processo envolto a 

relações sociais. Ademais mobilizar termos como “tomada de consciência” e “estratégias” pode 
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remeter a uma essencialização dos sujeitos que só seriam capazes de aprender (adquirir 

conhecimento) em um processo absolutamente consciente e controlado. 

As formas tradicionais de conceber a aprendizagem pressupõem que ela tem a ver com 

aquisições de algo “externo”, algo que existia antes do ato de aprender e que, o seu resultado, torna-

se algo cuja posse passa a ser do aprendente. Esse parece ser o foco principal da escola e a via de 

acesso dos jovens escolarizados ao que Biesta (2017) com base em Lingis (1994) nomeia de 

“comunidade racional”, e que apresenta como característica principal a instituição de uma ordem 

comum, uma linguagem comum, um discurso comum, de forma que os sujeitos são 

despersonalizados, importando, portanto, o que é dito, e não quem diz. Assim, “na comunidade 

racional somos, portanto, intercambiáveis” (BIESTA, 2017, p. 82, grifo do autor). Ainda de acordo 

com este autor:  

As escolas propiciam aos estudantes uma voz muito específica, a saber, a voz das 

comunidades racionais representada por meio do currículo. Ao dar aos estudantes essa 

voz, as escolas não só legitimam certos modos de falar. Ao mesmo tempo, elas 

deslegitimam outros modos de falar. (Isso, como os sociólogos da educação nos 

mostraram, explica por que alguns estudantes têm de desaprender muito mais do que 

outros para ter sucesso no sistema educacional). (BIESTA, 2017, p. 83). 

Faz sentido, portanto, a crítica produzida por Bondía (2002, p. 23): “estou cada vez mais 

convencido de que os aparatos educacionais também funcionam cada vez mais no sentido de tornar 

impossível que alguma coisa nos aconteça.”. Essa crítica indica uma preocupação com uma 

perspectiva de aprendizagem que extrapole a expectativa de que os alunos sejam capazes de 

internalizarem e reproduzirem o discurso comum que os qualificam a se tornarem membros da 

comunidade racional produzida e representada pela escola. A proposta do autor é que as escolas 

sejam lugares de experiência, entendido como “aquilo que nos acontece, o que nos toca” 

(BONDÍA, 2002, p. 21), e que vai ser explorado um pouco mais adiante em uma tentativa de 

articulação com a noção de “tornar-se presença” de Biesta (2017). 

Nesse sentido, concordo com Gabriel (2018) que mobiliza a categoria relação com o saber 

apostando em seu potencial de mediação entre a tradicional concepção de aprendizagem como 

aquisição de um conhecimento externo ao sujeito e a tradução de aprendizagem como resposta ao 

que nos acontece. Defendo que esta pode qualificar aquela, operando com a indissociabilidade dos 

processos de subjetivação (tornar-se presença e sujeito da experiência) e objetivação (do 

conhecimento e do sujeito educado/escolarizado, o sujeito que aprende).  

Na perspectiva de aprendizagem como resposta,  
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podemos dizer que alguém aprendeu alguma coisa não quando for capaz de copiar e 

produzir o que já existia, mas quando alguém responde ao que não é familiar, ao que é 

diferente, ao que desafia, irrita ou até perturba. Então a aprendizagem se torna uma 

criação ou uma invenção, um processo de introduzir algo novo no mundo: a resposta 

única de alguém. (BIESTA, 2017, p. 97).  

O potencial dessa perspectiva está em pensar a relação como lugar de emergência do sujeito 

e do saber, pois como afirma Gabriel (2018), “um saber tem sentido e valor somente em referência 

às relações que o sujeito produz com o mundo, consigo e com os outros” (GABRIEL, 2018, p. 242). 

As reflexões que aqui têm lugar, reafirmo, não abrem mão dos conteúdos, mas vislumbra 

possibilidades de se relacionar com eles de outras formas. O conhecimento ensinado nas escolas 

possui relações estreitas com esse conhecimento científico. E é este “conhecimento científico 

curricularizado e/ou didatizado” (GABRIEL; CASTRO, 2013, p. 101), “produzido e legitimado em 

função dos respectivos regimes de verdade das diferentes áreas disciplinares” (GABRIEL; 

MORAES, 2014, p. 32) que aqui está sendo definido/nomeado como conteúdo. Assim, incluir a 

unidade diferencial conteúdo na cadeia equivalencial definidora de conhecimento escolar, implica 

reconhecimento dos “fluxos de cientificidade” (GABRIEL; MORAES, 2014) na produção daquilo 

que é considerado válido a ser ensinado nas escolas da educação básica. É, por isso, que se 

argumenta aqui que é este elemento que coloca o conhecimento escolar no domínio do verdadeiro. 

Ser interpelado pela cultura da escola e pela cultura escolar coloca os processos de 

objetivação e subjetivação que ocorrem na escola, sejam dos sujeitos, sejam dos conteúdos e 

conhecimentos, no domínio da relação humana, permitindo que se invista na própria relação, ao 

invés de investir apenas no que está sendo relacionado. Assim, torna-se possível afirmar que são nas 

relações de ensino-aprendizagem que se objetivam conhecimentos escolares  e os sujeitos que 

ensinam e aprendem, pois, seus processos de subjetivação podem ser reativados em função das 

relações que estabelecem com o saber. 

Mais do que reconhecer as dificuldades de se propor avalições da aprendizagem que 

transgridam formas tradicionais de se avaliar, em especial no que diz respeito à disciplina História, 

trata-se aqui de apostar na viabilidade de processos de avaliação educacional que articulem as duas 

principais formas de relação com o saber. O trecho destacado a seguir ajuda a identificar as 

condições para que essa articulação possa se desenvolver.  

De fato, a avaliação condiciona e determina as formas em que o aluno estuda e as que 

aprende. A aprendizagem se faz em função das formas de avaliação percebidas. O 
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aluno fará tudo o quanto estiver ao seu alcance para dar com as chaves que o professor 

utilizará para avaliar seu rendimento e centrará seus esforços em superar as provas de 

avaliação. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2017, p. 147, tradução minha). 

Afinal, trata-se de uma questão de sobrevivência acadêmica. Ao docente cabe não só 

elaborar/selecionar instrumentos de avaliação, mas explicitar seus sentidos, expressar a ideia de que 

a avaliação é espaço-tempo de aprendizagem, estimular o envolvimento e passar a confiança 

necessária para que os alunos não tenham medo de errar ao tentar fazer algo para o qual eles não 

foram interpelados ao longo de seus percursos escolares. A avaliação se converte, então, em fonte 

de aprendizagem, tornando-se conteúdo relevante, enfraquecendo a dicotomia entre conteúdo e 

método, por meio do acompanhamento próximo das habilidades e estratégias que os alunos põem 

em ação (metacognição) por meio de uma avaliação que tenha como foco mais ajudar que 

aprendam do que o controle sobre o conteúdo que aprendem que tampouco deixa de ter interesse. A 

avaliação passa a ser então mais do que uma prática curricular, e sim uma unidade diferencial 

configuradora do próprio currículo. 

Para isso, mais uma vez, é preciso reativar a lembrança de que educar é correr riscos e, por 

isso, exige confiança; que devem ser oferecidas aos estudantes situações difíceis, mas que admitam 

respostas particulares, configurando violência sobre a soberania do sujeito; e que isso exige uma 

responsabilidade ilimitada e incalculável pela subjetividade do aluno. Essas são condições 

indispensáveis para uma avaliação, e educação, em conformidade com o que tem aqui sido 

defendido como funções sociais da escola, que não coloca em polos opostos o vir ao mundo como 

sujeito de experiências particulares e a relação de aprendizado de conhecimentos historicamente 

acumulados e compartilhados culturalmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões produzidas ao longo desse texto tinham como intenção principal vislumbrar 

possibilidades de tensionar o Currículo de História por meio da problematização de três elementos 

que lhes são caros: conhecimento, aprendizagem e avaliação. Sem abrir mão desses três 

significantes, a opção para interpelar esse currículo se deu por meio do investimento de novos 

sentidos para cada um deles, de forma a encorajar práticas outras nas aulas de História, implicando 

em ampliação de formas de se percorrer um currículo de História, mas sem que isso implique 

marginalização. 
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Experimentar outras formas de se relacionar com os conhecimentos históricos escolares e ter 

essas experiências legitimadas por processos avaliativos tende a favorecer que aprendizagens 

significativas emerjam, contemplando consciência e sensibilidade em seus processos de objetivação 

e subjetivação. Afinal, para que mesmo servem as avaliações, os conhecimentos e as 

aprendizagens? 
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Resumo 

Reiteradas críticas inscritas nos campos do Currículo e da Didática, mas também por parte dos diversos 
atores sociais que circulam pelos espaços escolares, tendem a assumir uma linguagem de denúncia às 
práticas avaliativas na educação básica. Sejam em relação as avaliações internas/de aprendizagem, sejam 
em relação as externas/larga escala - em especial no âmbito da disciplina História – tais críticas 
terminam por, majoritariamente, colocar a avaliação como responsável pela não obtenção de 
aprendizagens significativas e pela produção de exclusão escolar, gerando, inclusive, propostas de 
acabar com a avaliação. A proposta desse texto, a despeito do reconhecimento da pertinência de muitas 
dessas críticas, ou ao menos do compartilhamento da insatisfação quanto a subutilização dos potenciais 
dessa prática didático-curricular, é investir na produção de argumentos em defesa de processos 
avaliativos sem que isso signifique a coisificação do Currículo de História. O código disciplinar da 
História (CUESTA FERNÁNEZ, 2009), no que diz respeito às avaliações, caracteriza-se pela 
memorização conteudista, elemento que costuma ser apontado como um dos principais responsáveis 
pelo distanciamento dos estudantes em relação a essa disciplina. Ademais, tal característica também é 
vista como responsável por impedir que os alunos e as alunas tornem-se “cidadãos críticos” – mantra 
consolidado sobre os objetivos de se ensinar História na educação básica. Sendo assim, o objetivo aqui 
é, sem abrir mão dos conteúdos – entendidos aqui como elementos que colocam o conhecimento 
histórico escolar no domínio do verdadeiro - vislumbrar possibilidades de avaliações que permitam 
“saber de experiência” (BONDÍA, 2002) e “tornar-se presença” (BIESTA, 2017), implicando novos 
sentidos para aprendizagens históricas e para as práticas avaliativas desenvolvidas no contexto dessa 
disciplina escolar. 

Palavras-chave: Ensino de História; Avaliação; Currículo de História; Aprendizagens históricas. 
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Resumo 

Este painel tem como eixo principal a discussão acerca das concepções e práticas concretas da 
avaliação. Os textos apresentam resultados de pesquisas que problematizam duas grandes dimensões: 
avaliar e examinar. Avaliar é um ato pedagógico que envolve tomadas de decisões para melhoria do 
processo de aprender e ensinar. Examinar decorre de ações pontuais que tem o objetivo de revelar 
resultados sobre as aprendizagens. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória com 
professores/as já formados/as e licenciandos/as, ambos de instituições públicas de ensino. Assim, o 
objetivo deste painel é discutir os resultados das investigações sobre as concepções que orientam as 
práticas avaliativas constantemente praticadaspensadas por profissionais da Educação. Os resultados das 
pesquisas sinalizam que há uma dicotomia entre teoria e prática, pois, se por um lado defende-se uma 
visão de avaliação inclusiva e democrática que contribui para a aprendizagem, por outro, é a prática do 
exame que está presente no cotidiano escolar. Isto foi analisado a partir de atividades de memorização 
para as quais foram emitidas notas e anunciadas sentenças de aprendizagem ou “não aprendizagem”. 
Ocorre que, em tais atividades avaliativas, nem sempre os enunciados são claros e objetivos, menos 
ainda os critérios de avaliação e, às vezes, faltam orientações para o desenvolvimento destas atividades. 
Neste contexto, a dicotomia que marca o cotidiano das práticas avaliativas do/a futuro/a professor/a 
bem como do/a professor/a veterano/a precisa ser superada, por isso, investimos em espaços de 
formação inicial e continuada para estudar, discutir e propor melhorias no modo de planejar e 
desenvolver práticas avaliativas que favoreçam as aprendizagens de todos os envolvidos no processo de 
aprender e ensinar. Deste modo, concluiu-se que os saberes-fazeres pedagógicos constituídos sobre a 
avaliação são importantes para o favorecimento de práticas avaliativas de acompanhamento e mediação 
para a construção dos conhecimentos.   

Palavras-chave: Avaliação para Aprendizagem; Concepções e Práticas Avaliativas; Currículo; 
Instituições Públicas.  

AVALIAR PARA APRENDER: CONCEPÇÕES E(M) CONSTRUÇÃO 

Rejane de Oliveira Alves – UFBA  

Edna Telma Fonseca e Silva Vilar – UFBA  

Gabriela Silva De-Gino – UFBA  

Erinaldo Suzart Ferreira – SEMED/ Lauro de Freitas 

INTRODUÇÃO 

O estudo acerca da avaliação envolve discussões sobre como efetivamente se desenvolve a 

prática de avaliar. No desenvolvimento da avaliação são comuns equívocos, dúvidas e tensões 

marcadas pela prática do exame, mas também é possível ver ações bem planejadas e comprometidas 

com o acompanhamento das aprendizagens.   

Algumas problematizações são importantes para a discussão aqui pretendida: O que é 

avaliação? Como a avaliação pode ser desenvolvida? Por que é necessário avaliar? Quais elementos 

são imprescindíveis para a prática da avaliação?  
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Há duas grandes concepções que se contrastam e disputam territórios nas práticas 

desenvolvidas em sala de aula: avaliar e examinar. Na concepção do avaliar prevalecem a ideia de 

acompanhar, investigar, incluir, mediar a partir de ações democráticas de acompanhamento do 

processo de construção de aprendizagens.  Enquanto a concepção do examinar sugere averiguar, 

classificar, comparar, julgar, mensurar, nivelar, quantificar, ranquear, selecionar, testar, verificar a 

partir de atividades pontuais que se preocupam apenas com os resultados obtidos.  

Defendemos o conceito de avaliação como ato pedagógico e político que envolve tomada de 

decisões para melhoria do processo de ensinar e de aprender. Neste sentido, em contextos escolares, 

o processo avaliativo envolve a aprendizagem do/a educando/a e do/a educador/a. Em 

contraposição, o ato de examinar está sempre voltado para o desenvolvimento de atividades que 

geram notas, menções, resultados que podem ser definitivos, culminando na aprovação ou 

reprovação, portanto, se pauta na classificação, em práticas excludentes que não favorecem o 

desenvolvimento e a ampliação das múltiplas aprendizagens.  

Temos estudado essas possibilidades focando no conceito de avaliar em detrimento do 

examinar. Mas não tem sido tarefa fácil porque a “Pedagogia do Exame” (LUCKESI, 2011) tem 

sido praticada há séculos nas salas de aula, e geram resultados (notas) que definem o futuro de 

milhares de estudantes nas escolas brasileiras.  

As perguntas acerca de como avaliar estão sempre presentes nos diálogos com docentes das 

mais diferentes áreas do conhecimento e etapas/níveis/modalidades de ensino. Os/as profissionais 

da Educação têm curiosidade, dúvidas e muitas inquietações acerca de como devemos realizar a 

prática concreta da avaliação. Essa é(foi) uma boa estratégia para alimentarmos um diálogo 

profícuo com escolas da Educação Básica, buscando compreender o contexto das instituições de 

ensino, suas realidades concretas e suas (in)possibilidades de transformação e melhoria da 

aprendizagemensino (ESTEBAN, 2003), portanto, do processo avaliativo.  

Imprimimos neste trabalho a experiência de formação-investigação construída na parceria 

entre escola pública e universidade, por isso, explicitamos ao longo deste texto as inquietações e 

aprendizagens decorrentes das ricas interações, além de nossas impressões e aprendizagens com a 

escola, com sua singularidade e especificidade. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 66 

ESPAÇO-FORMAÇÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AVALIAÇÃO 

As inquietações sobre o que é avaliar, por que e como avaliar foram fundamentais para 

conectar nosso grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação com a escola pública: interesse em 

discutir e aprofundar conhecimentos sobre avaliação. Nesse sentido, construímos ações de formação 

com 27 educadores/as do Ensino Fundamental I de quatro escolas públicas da Bahia. Entre as 

atividades desenvolvidas, realizamos estudos, discussões e construção de práticas contextualizadas 

de avaliação nas salas de aula de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Denominamos de espaço-

formação porque foi possível dialogar sobre concepções de avaliação dos/as educadores/as. 

Destarte, antes de nos aprofundarmos efetivamente na discussão das práticas avaliativas, em 

nosso espaço-formação propomos que todos(as), inclusive do nosso grupo, registrássemos, de 

forma escrita, o que é avaliação. Assim, buscamos aprofundar a compreensão acerca do conceito de 

avaliação. Depois de registrarmos, sem identificação, pedimos que circulassem as escritas pela sala 

(de mão em mão). Ao parar nas mãos de outrem, pedimos que cada pessoa realizasse a leitura e 

tecesse comentários se concordava/discordava ou se acrescentaria alguma informação sobre o que é 

avaliar.    

Após discutirmos sobre os registros escritos acerca da avaliação, solicitamos aos 

profissionais que desejassem contribuir com a análise de nossa pesquisa que nos entregassem os 

registros escritos para análise. Assim, 21 Educadores/as nos entregaram as produções e assinaram 

um Termo de Compromisso, no qual nos comprometemos em manter sigilo de suas identidades. 

Neste sentido, realizamos uma pesquisa exploratória na qual focamos apenas uma questão que 

versava sobre a concepção de avaliação, conforme passamos a descrever, problematizar e analisar. 

AVALIAR E EXAMINAR: CONCEPÇÕES EM DISPUTA?  

Autores renomados da área de Avaliação têm dedicado esforços para discutir o que é 

avaliação e diferenciar as concepções avaliar e examinar, tais como Esteban (2003), Freitas e 

Fernandes (2007), Haydt (1991), Luckesi (2011; 2018), Sant’Anna (2004) e Villas Boas (2007), 

entre outros.   

Para Haydt (1991) há diferença entre testar, medir e avaliar. Segundo a autora, “testar 

significa submeter a um teste ou experiência” (p. 09). Enquanto que “medir significa determinar a 

quantidade, a extensão ou o grau de alguma coisa, tendo por base um sistema de medidas 
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convencionais” (p. 09). E “avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo 

como base uma escala de valores” (p. 10).  

 Apesar da tentativa da autora de explicitar a diferença entre os três termos, nenhum deles 

traz efetivamente a concepção de avaliação, uma vez que avaliar não é julgar, muito menos apreciar 

alguém. Quando isso ocorre, está ligado a juízos de valor que não se adequam à ideia de avaliar, 

mas de examinar. A partir disso, faz-se necessário esclarecer que na prática avaliativa em sala de 

aula o que avaliamos são as aprendizagens, não pessoas.  

Quando a prática da avaliação está ligada ao sentido de medir ou testar, a concepção é de 

examinar. Seus resultados são apresentados com números ou letras que representam uma forma de 

registro definitivo e incontestável. Contudo, é importante ressaltar que o registro com notas e 

menções usadas a partir de números ou letras por si só não significam que a prática é do exame, já 

que nos exigem registros em cadernetas, sistemas informatizados e até boletins 

escolares/acadêmicos.  

Nosso trabalho de compreensão sobre o conceito de avaliar permite que tenhamos um olhar 

criterioso sobre equívocos que aparecem nas definições sobre o ato de avaliar, que não tem relação 

com aferir e não tem vínculo com rendimento, pois aprendizagem e rendimento não são sinônimos. 

É neste sentido que alertamos para os cuidados ao utilizar conceitos equivocados de avaliação, 

conforme segue:  

Avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar 

as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, 

confirmando-se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico “mental” 

ou prático. (SANT’ANNA, 2004, p. 31-32). 

Percebemos na definição de avaliação da autora uma mistura de conceitos opostos acerca do 

ato de avaliar (investigar e analisar) que se contrapõe ao ato de examinar (aferir, comportamento e 

rendimento). Há ainda um ponto de tensão nessa definição que consiste na separação entre 

conhecimento teórico e prático, uma vez que defendemos a construção de conhecimentos práxicos, 

sem distinção de teoria e prática.    

O trabalho comprometido do/a educador/a permite que se faça distinção entre o que tem sido 

construído de aprendizagem diariamente, mesmo que aos poucos, e o que ainda precisa ser 

desenvolvido para a promoção de aprendizados. O/a educador/a que tem claramente o entendimento 

da concepção de avaliar entende que  
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[...] os números ou letras não retratam cada um de seus alunos e alunas, que o 

resultado apresentado não corresponde a todo seu empenho, em nada disso cabe 

intensidade do aprenderensinar. As notas, os conceitos, as fichas, são apenas 

aproximações, traduções, recortes, limites (ESTEBAN, 2003, p. 22-23). 

Em outras palavras, a prática do exame ocorre quando não retomamos (a partir dos 

resultados) as respostas dos/as educandos/as e há uma aparente satisfação de que aquelas notas e 

menções representaram a realidade das aprendizagens, ou seja, mostrou o que os/as estudantes 

aprenderam ou não. Mas isso é o que podemos denominar de pseudorealidade, pois os exames 

ocorrem em determinado momento e representam uma “fotografia” sob apenas um ângulo (naquela 

hora e lugar), portanto, não pode ser considerado como totalidade. É possível investigar mais 

aprendizagens. 

Inclusive, a avaliação como proposta de investigação, como propõe Luckesi (2011), é uma 

ação potente para observar quais aprendizagens já foram desenvolvidas e que outras ainda precisam 

de investimento para serem construídas. O caminho da investigação se faz a partir das perguntas 

que fazemos e das inquietações que nos movem. E nesse sentido, na relação de aprendizagemensino 

(ESTEBAN, 2003), nos inquieta saber o que foi apreendido e o que ainda precisa ser feito para que 

outras novas aprendizagens sejam construídas. O termo composto dos verbos aprender + ensinar 

traduz o que compreendemos como processo integral na prática avaliativa.  

A investigação busca vestígios de aprendizagens que podem ser sinalizadas pela escrita ou 

por meio das indagações que ocorrem na sala de aula. Esses são sinais de que há um caminho sendo 

trilhado para a construção das aprendizagens, ponderando os casos dos/as educandos/as tímidos/as 

que têm vergonha de expor seu ponto de vista, sua dúvida, seu exemplo e por isto não ser 

considerado como sujeito capaz de aprender. Afinal, isso também faz parte da investigação, com o 

cuidado para não gerar rótulos na sala de aula.   

Conforme já anunciamos, as discussões acerca do conceito de avaliação foi nosso enfoque 

principal neste trabalho. Em primeiro lugar, dialogando com autores/as da área da Avaliação e, em 

segundo, com educadores/as que atuam há mais de cinco anos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, que aceitaram o convite. 

A partir de uma provocação inicial sobre o entendimento do que é avaliação, solicitamos que 

todas as pessoas presentes no espaço-formação pudessem registrar sua concepção de forma escrita. 

E em seguida, pedimos autorização para utilizar tais produções para analisarmos em nossa pesquisa. 
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Então, dos/as 27 educadores/as envolvidos/as, 21 nos entregaram as produções acerca do conceito 

de avaliação, as quais passamos a analisar. 

A partir da reunião de ideias, entendimentos e conceitos acerca do que é avaliação, 

agrupamos aquelas que apresentavam semelhanças e criamos as seguintes categorias: A) avaliação 

como ato de conhecimento; B) avaliação como processo de acompanhamento; C) avaliação como 

prática de mensuração e constatação. Então, passamos a discutir cada uma das categorias, 

embasadas nos registros realizados pelos/as docentes e articulando com os/as teóricos/as da área da 

Avaliação.     

Categoria A: Avaliação como ato de conhecimento 
Nesta categoria, o conceito de avaliar está diretamente relacionado ao conhecimento, 

conforme passamos a descrever e analisar. 

“É uma forma de conhecer e tirar uma base de como trabalhar com a criança” 

(Educador/a A) 

“Avaliar é o buscar conhecer se o que está sendo ensinado ao aluno está surtindo 

efeito em sua aprendizagem. Na avaliação deve-se respeitar a idade e o tempo de 

quem está sendo avaliado”. (Educador/a B) 

“Avaliar é preciso, pois através da avaliação o professor irá identificar como está 

sendo o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Na avaliação o professor 

terá um olhar mais sensível para o seu aluno e também conseguirá entender melhor o 

tipo de aluno que está atendendo”. (Educador/a L) 

“É a forma de re-conhecer o desenvolvimento da criança”. (Educador/a O) 

A concepção de avaliar centrada no conhecer envolve algumas nuances importantes: 

conhecer o que é avaliar, como avaliar e porque avaliar; conhecer o sujeito e seu contexto de 

aprendizagem; conhecer diversas formas de ensinar-avaliar; (re)conhecer que há diferentes 

maneiras de aprender. Neste sentido, analisamos as concepções acerca da avaliação e apesar de 

os/as educadores/as se reportarem ao desenvolvimento da criança, à aprendizagem do/a estudante, 

também estamos defendendo que a avaliação como processo de conhecimento não é apenas em 

relação ao educando/a, mas também em relação às próprias práticas do/a educador/a.  

Quando o/a Educador/a B revela que avaliar é conhecer se o ensinado tem relação com o 

aprendido e defende que se deve respeitar a idade e o tempo das aprendizagens, consideramos que 

há um entendimento coerente sobre como a avaliação pode e deve ser desenvolvida. O modo como 

as práticas avaliativas devem ser desenvolvidas passam prioritariamente pela compreensão e 
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conhecimento sobre quem é o/a sujeito, quais suas necessidades de aprendizagens, quais suas 

fragilidades e potencialidades para construção das aprendizagens, se aprende mais ouvindo, 

escrevendo, observando, exemplificando. Essas observações são importantes para definir o modo 

como a avaliação poderá ser desenvolvida, sempre com o olhar sensível. 

O contato longo e duradouro do professor da educação infantil e dos anos iniciais da 

educação fundamental com seus alunos o conduz a um conhecimento amplo da 

criança e até mesmo de sua família. Esse professor trabalha com uma mesma turma de 

segunda à sexta-feira, durante todo o período escolar, exercendo ação intensiva sobre 

ela. (VILLAS BOAS, 2007, p. 12). 

A autora sugere que o tempo de convivência do/a docente com o/a discente favorece o 

conhecimento amplo sobre os/as educandos/as e sobre suas famílias, e isso pode representar o 

conhecimento das especificidades de cada um/a e do modo singular como aprende ou como poderá 

melhor aprender. Assim, conhecer o contexto é fundamental para investir nos modos diversos de 

ensinar e aprender. 

A clareza de tal afirmação fica evidenciada quando analisamos a expressão do/a Educador/a 

A ao apresentar que avaliar é conhecer para “tirar uma base de como trabalhar com a criança”. É 

importante ressaltar que para esse/a Educador/a não há uma forma definitiva de trabalho 

pedagógico, uma vez que “tirar uma base” significa ter uma noção de alguma metodologia que 

poderá ser utilizada a priori, mas não definitivamente, uma vez que precisamos fazer tentativas de 

práticas diferentes.  

A avaliação como ato de conhecimento ganhou uma compreensão interessante acerca da 

forma como podemos “re-conhecer o desenvolvimento da criança”, como assegurou o/a Educador/a 

O, quando salientou não apenas o conhecimento pedagógico sobre o modo como se desenvolve o 

sujeito, mas também como podemos buscar outras formas de conhecer mais para melhor ensinar.  

A avaliação enquanto ato de conhecimento também envolve conhecer os conteúdos que 

deverão ser ensinados, as metodologias para melhor ensinar e os procedimentos adotados para 

viabilizar o processo de aprendizagemensino.  Assim, a “avaliação realiza-se com a compreensão 

de que o ato do conhecimento e o produto do conhecimento são inseparáveis” (ESTEBAN, 2003, p. 

31). Pois quanto mais conhecemos o contexto, mais condições temos de planejar e melhorar nossas 

práticas.    
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A análise dos registros escritos nos permitiu construir uma segunda categoria que 

compreende a avaliação como processo de acompanhamento do ensinar e do aprender, tal como 

passamos a discutir.  

Categoria B: Avaliação como processo de acompanhamento  
A categoria que passamos a analisar está centrada na avaliação como espaço privilegiado de 

acompanhamento das aprendizagens. 

“Processo de acompanhamento e monitoramento do ensino e aprendizagem; desde o 

diagnóstico inicial ao resultado de habilidades adquiridas no final de cada etapa e/ou 

ciclo”. (Educador/a C) 

“Avaliar o eu, o nosso. É um ciclo contínuo!” (Educador/a E) 

“Requisito para observar o nosso trabalho em relação ensino-aprendizagem. Processo 

contínuo tanto do educando quanto do educador. Oportunidade de rever conceitos e 

maneiras de ensinar”. (Educador/a H) 

“Avaliação para mim é tudo que o aluno constrói; uma história, um desenho”. 

(Educador/a G) 

“É a fase que podemos ver até onde o aluno compreendeu e aprendeu e a partir disso 

desenvolver a melhor metodologia para ele”. (Educador/a K) 

“Avaliação é um processo contínuo da observação”. (Educador/a Q)  

“Avaliação pra mim é observar o desenvolvimento de alguma coisa ou alguém. Na 

avaliação podemos perceber a dificuldade ou até mesmo a capacidade que cada um 

tem” (Educador/a J)  

“Uma das formas de diagnosticar o aprendizado”. (Educador/a N) 

“Meio de observação pela qual podemos usar como ponto de partida para possíveis 

mudanças de postura frente às problemáticas do dia-a-dia”. (Educador/a P) 

Na escrita dos/as Educadores/as percebe-se uma ênfase nas palavras “processo” e 

“contínuo” como marcas de uma ação dinâmica que precisa de acompanhamento. Dito isto, 

reiteramos a importância de não pensarmos a avaliação como momento estanque, uma vez que 

reafirmamos a avaliação como ato pedagógico de acompanhamento das aprendizagens com 

mediação contínua.  

Destaca-se ainda que os/as Educadores/as sinalizam que a avaliação é acompanhamento 

também da sua própria prática, conforme Educadores/as E, H e P quando reiteram que podemos 
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avaliar também representa a “oportunidade de rever conceitos e maneiras de ensinar” (Educador/a 

H) e ainda “para possíveis mudanças de postura” (Educador/a P). Esse olhar atento para a prática 

avaliativa é imprescindível para realizarmos melhorias no processo de ensinar-avaliar-aprender. 

Destarte, a maioria dos relatos e descrições acerca da avaliação da e para a aprendizagem 

está mais voltada para o/a estudante na sala de aula, inclusive com o olhar observador sobre “tudo o 

que o aluno constrói; uma história, um desenho”. (Educador/a G). Contudo, não é mera observação 

de constatação. Trata-se de uma postura investigativa para “ver até onde o aluno compreendeu e 

aprendeu e a partir disso desenvolver a melhor metodologia para ele” (Educador/a K). Segundo 

Sousa (2000, p.102) “essa avaliação é desenvolvida com o objetivo de permitir o acompanhamento 

escolar do aluno, possibilitando assim que se tome decisões de reajuste e de revisão durante o 

processo de ensino”. Essa é uma ação de co-participação e de responsabilidade e compromisso com 

o sujeito aprendente.   

A palavra “diagnóstico” também aparece na descrição dos/as Educadores/as como uma 

compreensão do ato de avaliar, o que é muito defendido por Luckesi (2011; 2018). Diagnosticar não 

deve estar atrelado à ideia de patologia, mas como uma forma de investigar o processo de 

construção das aprendizagens para proceder a mediação.  

A palavra observação também aparece várias vezes nas impressões dos/as Educadores/as 

tanto em relação às suas práticas, como já analisamos anteriormente, quanto para “perceber a 

dificuldade ou até mesmo a capacidade que cada um tem” (Educador/a J). O que implica no olhar 

atento acerca de quem está envolvido no processo de aprendizagem, de que modo e como aprende.   

A observação permite investigar as características individuais e grupais dos alunos, 

para a identificação das suas potencialidades e fragilidades, assim como dos aspectos 

facilitadores e dificultadores do trabalho. É importante conhecer como os alunos 

aprendem, como se relacionam, como percebem a escola e a atuação do professor, 

suas preferências (na escola, na família e em outros espaços). (VILLAS BOAS, 2007, 

p.45) 

O processo de aprendizagem não é linear, e a observação sobre os “caminhos” percorridos e 

a relação do sujeito com o objeto do conhecimento é complexa e dialética. Envolve incertezas, 

equívocos, tropeços, e avanços que podem funcionar como impulsionadores para outras descobertas 

e potencializadores para o processo da construção de conhecimentos.    

Posto tais análises e procedendo com outras, nos deparamos com a ideia de avaliação como 

mensuração e constatação, conforme descrevemos e analisamos na terceira categoria.   
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Categoria C: Avaliação como prática de mensuração e constatação  
A categoria centrada na ação de mensurar e constatar também foram associadas à prática da 

avaliação. 

“Concentração” (Educador/a D) 

“Verificar as habilidades e competências desenvolvidas, bem como os que necessitam 

ser aprimoradas e/ou desenvolvidas”. (Educador/a F) 

“Observar a capacidade de cada um e o que foi aprendido em sala de aula”. 

(Educador/a I) 

“Resultados alcançados após a realização de um trabalho proposto”. (Educador/a M) 

A dicotomia entre avaliar e examinar reaparecem nesta terceira categoria, com destaque 

principal para a prática do exame, já que se pauta na constatação e mensuração e que muitas vezes 

está associada à memorização e repetição, o que o/a Educador/a D interpretou como concentração. 

Não queremos dizer que o ato de avaliar não valoriza a concentração, mas é muito comum 

observarmos nos testes e exames nacionais frases de efeito como “leia tudo com atenção e 

mantenha concentração”.  

A ideia de “verificar as habilidades e competências” (Educador/a F) e “observar a 

capacidade de cada um” (Educador/a I) é própria da prática examinatória que busca constatar a 

partir dos “resultados alcançados” (Educador/a M). Isso pode implicar no grave risco de assumir 

que podemos comprovar a aprendizagem ou não aprendizagem de alguém a partir dos resultados.  

De acordo a Sant’Anna (2004, p. 31), uma das marcas históricas da avaliação é que os 

resultados “são expressos em julgamentos, descrições e opiniões e se processam na interpretação 

dos resultados de testes e medidas”. Contudo, é necessário ter muita cautela para não fazer uma 

análise precipitada acerca de resultados que nem sempre definem a construção das aprendizagens, 

já que é necessário considerar o contexto, o tipo de atividade avaliativa desenvolvida, o estado 

emocional do sujeito avaliado e outros fatores que interferem direta ou indiretamente no processo 

de aprendizagem.   

Vale ainda destacar que os resultados são supervalorizados na prática do exame que se 

baseia na verificação das possíveis aprendizagens para classificar, selecionar, reprovar os sujeitos 

que não conseguiram alcançar as pontuações julgadas como suficientes para conquistar o status de 

apto, aprovado e/ou capacitado.    

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção 

da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A 
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verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o 

objeto numa trilha dinâmica de ação.  (LUCKESI, 2011, p. 53) 

Avaliação centrada na mensuração não contribui para a aprendizagem efetiva, pois o ato de 

avaliar prescinde de ações que visem melhorar o processo de ensino e de aprendizagem de todas as 

pessoas envolvidas. Além disso, os elementos imprescindíveis para a prática avaliativa não podem 

ser desconsiderados: o contexto que será avaliado com suas especificidades, o conhecimento de 

conteúdos e metodologias.  

CONSIDERAÇÕES NEM SEMPRE FINAIS 

 A avaliação está centrada numa linha tênue entre a concepção de avaliar e examinar que não 

podem ser confundidas. Avaliar envolve um conjunto de ações dinâmicas e comprometidas com a 

construção das aprendizagens, o que podemos defender como avaliação para aprendizagem. 

Examinar está focado na ação pontual de verificação das aprendizagens que foram construídas e 

daquelas não construídas, o que está mais associada à ideia de avaliação da aprendizagem. 

 Neste trabalho analisamos o registro escrito de 21 Educadores/as que atuam em quatro 

escolas públicas do 1º ao 5º do Ensino Fundamental acerca do que compreendem por avaliação. 

Assim, exploramos as informações e com base nas ideias que se aproximavam em termos de 

entendimento e compreensão, organizamos três categorias: Categoria A: Avaliação como ato de 

conhecimento; Categoria B: Avaliação como processo de acompanhamento; Categoria C: 

Avaliação como prática de mensuração e constatação.  Deste modo, as duas primeiras categorias 

estão vinculadas à concepção de avaliar e a última categoria está vinculada à concepção de 

examinar. 

Para que a avaliação seja desenvolvida é necessário ter clara a concepção de avaliação para 

aprendizagem, sabendo que avaliar é importante para oportunizar que todas as pessoas aprendam 

continuamente: educando/a e também educador/a.    
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar as concepções de avaliação com destaque ao ato de avaliar para 
aprender. A discussão é tecida a partir do tensionamento entre o ato de avaliar e o de examinar, uma 
vez que a avaliação faz parte da construção das aprendizagens de todas as pessoas envolvidas no 
processo de ensinar e de aprender, enquanto que o ato de examinar sugere uma prática pontual que 
busca “comprovar” as aprendizagens do/a estudante. A prática avaliativa centrada em exames escolares 
tem prevalecido nas salas de aulas brasileiras e, por isso, merece discussão, análise e aprofundamento 
sobre suas (in)consequências para a aprendizagem. Neste contexto, utilizamos a metodologia da 
pesquisa exploratória, realizada com a análise de 21 registros escritos por Educadores/as que atuam no 
Ensino Fundamental I de quatro escolas públicas da Bahia. Os resultados da pesquisa sinalizaram a 
ideia de avaliação muito mais associada à concepção de avaliar, embora haja a manifestação do ato de 
examinar, conforme estruturamos em três categorias de análise. Categoria a) conhecimento; Categoria 
b) acompanhamento; Categoria c) mensuração. Concluímos que o ato de avaliar associado ao 
conhecimento envolve tanto os saberes dos/as educandos/as em relação aos conteúdos e conceitos 
quanto dos/as educadores/as em relação às suas práticas. Quando a avaliação foi referida a 
acompanhamento, sugeriu-se uma prática avaliativa que observa o processo de construção das 
aprendizagens. E avaliar vinculado à mensuração implica um enfoque nos resultados, baseado em 
“comprovações” e notas. Entretanto, as concepções de avaliação, fruto de provocações iniciais nos 
encontros formativos foram, gradativamente, repensadas por educadores/as das escolas públicas, 
prevalecendo a concepção de avaliar como acompanhamento, investigação, inclusão, mediação que se 
alinha à ideia de avaliação para aprendizagem.  

Palavras-chave: Avaliação para Aprendizagem; Concepções de Avaliação; Práticas Avaliativas. 

PRÁTICAS AVALIATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: UM OLHAR DOS GRADUANDOS 

DOS CURSOS DE LICENCIATURAS 

Larissa Alves da Cunha – UESPI 

Cláudia Virgínia Albuquerque Prazim Brasilino – UESPI  

Adriana da Silva Ornelos – UESPI  

Hillany Rodrigues Sousa – UESPI  

INTRODUÇÃO 

A avaliação da aprendizagem no Ensino Superior ainda é um tema que passa despercebido 

no cotidiano acadêmico, isso porque muitos professores organizam suas práticas avaliativas de 

maneira individualizada e pouco dialogam sobre os processos avaliativos que propõem. Nossa 

inquietação em relação a avaliação da aprendizagem no Ensino Superior vincula-se, sobretudo às 

licenciaturas, pois os graduandos são formados com lacunas quando se trata de práticas avaliativas. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 76 

Porém quando forem assumir suas futuras salas de aula precisarão ter o conhecimento das práticas 

avaliativas para exercerem uma avaliação voltada para a aprendizagem. 

Neste trabalho apresentamos resultados de uma pesquisa de iniciação científica realizada no 

ano de 2017 e 2018 com graduandos de sete licenciaturas (Pedagogia, História, Letras-Inglês, 

Letras-Português, Filosofia, Ciências Sociais e Ciências Biológicas) da Universidade Estadual do 

Piauí, campus de Parnaíba, sobre as práticas avaliativas que vivenciam na universidade e buscamos 

compreender as noções que os graduandos apresentam sobre avaliação e outras questões referentes 

ao tema. Constatamos na pesquisa que a maior parte dos graduandos têm contato com a discussão 

da avaliação de maneira breve na disciplina de Didática, às vezes com discussão em uma aula 

apenas, esse contato na maior parte das vezes se resume a pouquíssimas aulas já que no conteúdo da 

disciplina há outras demandas para além da avaliação da aprendizagem. 

É importante citar que dentro dos nossos estudos defendemos uma avaliação para a 

aprendizagem, ou seja, uma avaliação que promova uma aprendizagem pautada na autonomia, 

reflexão, parceria e capacidade de compreender o próprio processo de aprendizagem, princípios 

estes defendidos pela estudiosa do tema, Villas Boas (2004). Entendemos que a função da avaliação 

é promover a aprendizagem tanto do aluno quanto do professor, em como traça as estratégias de 

construção do conhecimento e acompanhamento do desenvolvimento do aluno.  

APONTAMENTOS SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR 

A avaliação deve estar à disposição da aprendizagem, não deveria ser mais reproduzida 

meramente como “[...] resultados quantitativos, servindo a sua faceta classificatória.” (VILLAS 

BOAS, 2019, p.69). É importante tocarmos neste ponto para que possamos refletir sobre o cenário 

que vivenciamos nos processos avaliativos atuais nos espaços educacionais. Ainda nos deparamos 

com a postura do professor centralizador e autoritário na relação ensino e aprendizagem.  Por outro 

lado, felizmente já conseguimos observar que muitos professores apresentam em suas práticas uma 

postura flexível quanto ao planejamento, buscam conhecer seus alunos e adotam variados 

instrumentos avaliativos visando promover a aprendizagem.   

Na pesquisa que realizamos dos 7 cursos de licenciaturas da UESPI - Parnaíba, apenas 2 

cursos ofertam a disciplina de Avaliação da Aprendizagem: o curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia e o curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, no mais, os graduandos têm 

contato com esta discussão, de forma rasa, na disciplina de Didática. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 77 

Nos perguntamos como esse futuro educador sairá minimamente preparado para elaborar, 

acompanhar e refletir sobre os processos avaliativos na sua prática pedagógica? Seria ele um 

candidato a reproduzir acertos e fracassos vivenciados em sua trajetória educacional?  De certo que 

inserir a disciplina de Avaliação da Aprendizagem não resolve ou não resolverá o problema da 

avaliação da aprendizagem nas escolas, mas oportuniza ao menos algumas horas a mais de 

discussão, preparação desses futuros profissionais da educação de maneira direcionada e oportuniza 

a vivência deste componente pedagógico exercido diariamente pelos professores e pelos alunos, que 

é a avaliação da aprendizagem. Compreendemos que o melhor preparo do futuro educador para 

lidar com as possibilidades de uma avaliação para a aprendizagem perpassa a discussão do currículo 

de cada curso. 

Por isso, entendemos que a avaliação da aprendizagem no Ensino Superior ainda precisa de 

atenção:  

O silêncio sobre avaliação que costuma existir em universidades e em cursos de 

licenciatura, de modo particular, parece traduzir o entendimento de sua falta de 

importância. Na verdade, não é somente isso. O fato de não ser devidamente 

explorada teoricamente, nem sua prática ser discutida à exaustão, traz insegurança e 

desconforto a essas instituições [...] (VILLAS BOAS, 2019, p. 68) 

A discussão sobre avaliação da aprendizagem e avaliação para a aprendizagem no Ensino 

Superior carece primeiramente de amplo debate entre os docentes e discentes, ressignificação das 

matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas e promoção de momentos de troca de saberes e 

experiências entre os professores. Compreendemos que este é um trabalho de sensibilização a longo 

prazo, mas que é necessário e de possível realização.  

A avaliação também permite ao professor diagnosticar como está o processo de 

aprendizagem de seu aluno e ao mesmo tempo permite-o realizar a autoavaliação do seu trabalho 

em relação a como ele está conduzindo este processo dentro de sua sala de aula, como é possível 

intervir diante dos resultados que são apresentados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa foi realizada no ano de 2017 e 2018 teve como procedimento metodológico a 

pesquisa exploratória. Para delimitar o nosso público-alvo estipulamos que trabalharíamos com 

10% do número total de graduandos matriculados em cada licenciatura da Universidade Estadual do 

Piauí, campus Parnaíba. Os graduandos deveriam estar cursando entre o 3º e penúltimo semestre 
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dos seus respectivos cursos: A pesquisa foi realizada com graduandos dos cursos de Pedagogia, 

História, Letras-Inglês, Letras-Português, Filosofia, Ciências Sociais e Ciências Biológicas. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista estruturada com perguntas abertas 

a partir de um Roteiro de Entrevista que contém 6 perguntas. Participaram da pesquisa uma média 

de 30 graduandos vinculados às 7 licenciaturas mencionadas anteriormente. A pesquisa foi 

desenvolvida por uma professora do Curso de Pedagogia juntamente com três graduandas do curso 

de Pedagogia vinculadas ao Núcleo de Pesquisa sobre Avaliação da Aprendizagem.  

Sobre a análise das informações coletadas apresentaremos da seguinte forma: explanaremos 

a pergunta realizada para o colaborador, exporemos algumas das respostas que compreendemos que 

tem maior consistência para contribuir com a discussão do tema e analisaremos com o apoio do 

referencial teórico da área de Avaliação. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O roteiro de entrevista foi estruturado em seis questões que buscam analisar desde a 

concepção de avaliação que os alunos possuem às práticas avaliativas exercidas pelos seus 

professores. Quando perguntados se os graduandos conseguem diferenciar avaliar de examinar 

constatamos as seguintes respostas:  

Graduando B da Filosofia: [...] examinar seria averiguar o conhecimento prévio dos 

alunos [...] avaliar seria imprimir quantitativamente ou qualitativamente uma nota. 

Graduando A de Letras-Inglês: Acho que é praticamente a mesma coisa, mas só que 

avaliar [...] está mais relacionado com a questão da nota, e examinar é como se fosse 

monitorar uma coisa [...]. 

Graduando A de Letras-Português: [...] mas eu acredito que examinar e avaliar seja 

mais restrito, sabe? Enquanto avaliar é mais aberto, você pode analisar outras 

capacidades que talvez uma avaliação ali mais fechada não poderia. 

Graduando A da Biologia: [...] o exame como antigamente eles faziam e hoje em dia 

ainda existe, né? [...] só que um pouco mais evoluído né, já o termo avaliação é a 

pessoa, é tipo o professor ele vai avaliar as condições do aluno, o que ele sabe do 

convívio dele [...] é procurar saber o que o aluno sabe direitinho. 

Graduando C da Biologia: Examinar é uma forma de o professor dar um 

determinado exercício como certo ou errado e ele atribui nota, e avaliar é como avaliar 
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o contexto todo da avaliação como o aluno se dá com a matéria com as dificuldades, 

avaliar o contexto que o aluno está inserido. 

Graduando C da Pedagogia: [...] o exame é algo excludente que te exclui assim 

como o ENEM [...] avaliação é quando você observa o aluno avalia o aluno e a partir 

daí você vai trabalhar em cima das dificuldades dele, você vai avaliar, você vai 

observar, agora quando você faz um exame você liga apenas para o que ele está 

respondendo e não para os fatores que vem antes [...].  

Podemos analisar pelas respostas que o Graduando B de Filosofia e o Graduando A de 

Letras-Inglês não compreendem o que significa avaliar, apresentam inclusive uma definição 

equivocada quando colocam a avaliação meramente como atribuição de valores. Já o Graduando A 

de Letras-Português consegue expressar o sentido da avaliação, ou seja, algo que deve acontecer de 

maneira processual embora apresente algumas confusões com as palavras examinar e avaliar. A fala 

do Graduando A de Biologia apresenta uma compreensão um pouco mais consistente que os 

demais, indicando origens do exame, seu processo de transformação e outros elementos. 

Já a fala do Graduando C de Pedagogia reflete em relação aos exames que são tidos para ele 

como excludentes e que a avaliação em sua concepção tem que ser pensada partindo do que foi 

observado em sala em relação a turma como um todo, e o que o aluno trouxe de bagagem consigo. 

Isso mostra quão importante é discutir com os alunos este tema para que eles possam refletir com 

embasamento teórico sobre as práticas avaliativas docentes e não meramente repita processos 

avaliativos por falta de referência como cita Luckesi (2011). 

Perguntados sobre sua opinião a respeito do papel da avaliação para sua formação 

acadêmica e profissional, obtivemos as seguintes respostas:  

Graduando A da Biologia: Eu creio que seja algo para me ajudar [...] nas disciplinas, 

que vai me avaliar no que eu sei e não sei [...]. 

Graduando B da Biologia: [...] é bem importante em relação a auto avaliação, a 

gente mesmo avalia como está indo em determinada disciplina [...]. 

Graduando C da Biologia: [...] importante para até mesmo a gente saber o qual o 

nível de nosso conhecimento, mas não somente aquele conhecimento de sala de aula, 

mas também do contexto onde estamos inseridos e o profissional para a gente 

aprender como avaliar um aluno [...]. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 80 

Graduando C da Filosofia: [...] ela é muito importante para aferir este grau de 

aprendizado [...] se está sendo um grau de aprendizado satisfatório é para nossa 

formação. 

Graduando E da Pedagogia: Avaliação é... eu acho ela muito importante na minha 

formação mesmo pela questão em se auto avaliar como aluno para que a gente consiga  

a partir de nossa avaliação que a gente faz de nós mesmos como aluno a gente 

consegue traçar um pouco do professor que a gente quer ser um dia [...]  

Ao analisar as respostas notamos que os graduandos consideram a avaliação pertinente e 

importante no seu processo de formação. Ademais, a avaliação parte de todo o cotidiano deles 

dentro e fora da academia, esta avaliação feita dentro da academia refletirá adiante quando os então 

graduandos alcançarem a condição de graduados e necessitarão trabalhar a avaliação dentro de suas 

salas de aulas.  

Vasconcellos (1998, p.53) coloca que: “Avaliação é um processo abrangente da existência 

humana implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar os avanços, resistências, 

dificuldades e possibilitando uma tomada de decisão e soluções para superação dos obstáculos.”. A 

avaliação contribui para o desenvolvimento educacional do indivíduo e deve ser feita de maneira 

gradativa, em um processo contínuo que tenha sentido e significado conciso e coerente. 

Méndez (2002) apud Villas Boas (2019) afirma que na perspectiva da avaliação formativa 

tudo pode ser negociável, destaca a relevância da negociação dos critérios de avaliação, que nada 

teria a ver com ceder diante dos alunos, mas construir o processo junto aos alunos para que 

cultivem o sentimento de responsabilidade no processo de aprendizagem. 

Os graduandos quando perguntados sobre como seus professores costumam apresentar o 

planejamento avaliativo no Plano de Disciplina e se este é adaptado a partir do diálogo com os 

alunos, encontramos as seguintes respostas:   

Graduando A da Biologia: Eu acredito que seja construído, [...] no decorrer acho que 

do semestre tipo o professor também, ele avalia e repensa tudo, [...] eles já trazem 

pronto a maioria [...]. 

Graduando B da Biologia: [...] alguns professores que já chega e diz: vai ser três 

provas ou então: vai ser duas provas e um seminário, e tem professoras que [...] a 

princípio seriam duas provas, aí a gente conversou com ela e aí ela já mudou, colocou 

para ser prova, um seminário e uma outra atividade que a gente desenvolve na sala. 
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Graduando E da Pedagogia: geralmente eles já vem com o plano feito, traçado da 

forma deles [...] agora a gente tem sim exceções de uns três professores que eu estou 

lembrando agora que eles deixam para gente, deixam o plano em aberto para gente ir 

moldando [...] para se adaptar às dificuldades da turma [...].  

Graduando A de História: [...] Como é que vai ser se a gente vai querer um trabalho 

[...] é bem meio termo tem professores que realmente já vem com toda aquela tabela 

falando como ele faz tem outros que não, eles adaptam com a gente na sala de aula.  

Analisando as respostas acima, observamos diferentes maneiras dos professores 

apresentarem os Planos de Disciplinas no começo do semestre letivo. Analisa-se que alguns 

professores possibilitam mudanças no decorrer das aulas. No entanto, isso depende muito de cada 

professor e da maneira que ele prefere trabalhar com seus alunos. “O processo de verificar 

configura-se na obtenção, na análise e na síntese dos dados ou informações que delimitam o objeto, 

o fenômeno, o fato. (DEPRESBITERIS, 1999, p. 19)”. A construção de um planejamento avaliativo 

deve ser pensada partindo da observação e análise de como é constituída a turma, refletindo sempre 

acerca do que vai desenvolver, como vai desenvolver e o objetivo que deseja alcançar. 

Os alunos afirmam que existe a flexibilização no planejamento avaliativo por parte de 

alguns professores, ocorrendo mudanças e adequações dos instrumentos, através do diálogo na 

turma e do próprio desenvolver da disciplina e das dificuldades que possam surgir. É importante 

enfatizar que acreditamos em uma avaliação de cunho formativo, com continuidade e reflexão 

constante por parte dos sujeitos envolvidos. Black et al. (2003, p.2) apud Villas Boas (2019, p.14) 

afirma: “[...]  a avaliação somente se torna formativa quando a ‘evidência é usada para ajustar o 

ensino às necessidades da aprendizagem.’ [...].” 

Quando perguntados sobre quais os instrumentos avaliativos têm sido mais utilizados pelos 

seus professores, encontramos as respostas a seguir:   

Graduando A da Biologia: É prova, seminários e também saída de campo que a 

gente faz relatório, faz artigo e só. 

Graduando C da Biologia: Prova, [...], seminários, [...] visitas a campo. 

Graduando C da Filosofia: [...] utilizam é um método de avaliação iniciando, é com 

geralmente com um trabalho acadêmico escrito, é um seminário [...] e uma prova é 

dissertativa argumentativa [...]. 
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Graduando C da Pedagogia: [...] A participação, principalmente, documentos 

escritos como relatórios[...] a prova, às vezes, porque é obrigatória, né? Pelo menos ter 

uma prova[...] mesas redondas. 

Graduando A de Letras-Inglês: É primeiro, é a prova, né? E é sempre subjetiva [...] 

a gente tem que criar modelos didáticos e apresentar [...] trabalhos assim voltados já 

para alunos de principalmente de Ensino Médio [...] também muito relatório [...] 

muitas aulas práticas e tem que fazer relatório e aí creio que seja só isso. 

Graduando A de Ciências Sociais: [...] trabalho de campo, [...] seminários, provas e 

subjetivas [...]. 

Graduando A de História: Avaliação mesmo a prova, os seminários e algumas 

mesas redonda. [...] 

Graduando C de História: [...] usam mais três meios: seminários, avaliações escritas 

e a nossa participação dentro da sala de aula [...]. 

Podemos analisar que os instrumentos avaliativos utilizados pelos professores dos diversos 

cursos são variados, mas sempre se restringem aos mesmos citados por graduandos dos cursos: 

prova, seminário, trabalho escrito, relatórios, aulas de campo, mesas redondas. Apesar da 

diversificação observamos que os instrumentos se repetem e há muitas outras possibilidades a 

serem exploradas tanto pelos docentes quanto pelos discentes, por exemplo, mapas conceituais, 

análise ou estudo de caso, projetos, portfólio (impresso ou digital), roteiro de autoavaliação, estudo 

dirigido, grupos de oposição, painel, simpósio, entrevistas com especialistas, produção de vídeos, e 

outros.   

Uma possibilidade de ampliar a utilização dos instrumentos avaliativos para apoiar a 

avaliação para a aprendizagem é promover o intercâmbio de boas experiências avaliativas entre os 

professores, possibilitar o planejamento comum entre disciplinas afins, ou seja, contemplar a 

circulação dos saberes. 

Perguntados sobre como é feito o feedback, no caso, o retorno em relação ao seu processo 

avaliativo, obtivemos as seguintes respostas: 

Graduando B da Biologia: [...] são poucos os professores que fazem isto [...]. 

Graduando C da Filosofia: [...] recorrendo e recordando aqueles autores que a gente 

estudou [...]. 
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Graduando A História: todos os professores que a gente tem todos eles perguntam se 

a gente vai querer alguma explicação ou o porque daquilo tá errado[...] realmente eles 

conversam com a gente sobre a prova, posteriormente. 

Graduando C da Pedagogia: Olha não é feito de forma muito clara na minha opinião 

acho que muitos professores deixam a desejar neste ponto e a gente acaba terminando, 

às vezes, o bloco sem saber basicamente onde a gente errou o que aconteceu, que a 

gente pode melhorar é um pouco complicado em relação a isso. 

Graduando A de Ciências Sociais: Normalmente não tem, né? Quando a gente faz é 

principalmente no caso da prova objetiva ou subjetiva e não se tem esse retorno 

grande sobre o que você fez de errado ou certo. No caso dos trabalhos, os relatórios 

que nós fizemos ao longo das pesquisas de campo sim, tem um feedback muito 

interessante. 

Analisando as respectivas respostas, verificamos que o retorno quase não acontece em 

relação ao processo avaliativo ou os alunos não conseguem visualizar com clareza os momentos em 

que ele ocorre. Porém, o Graduando A de História relata que dentro da sala, na turma a qual ele faz 

parte, os professores dão retorno e trabalham com eles em cima do erro cometido, fazendo com que 

os graduandos tenham feedback em relação ao que lhe foi colocado e que aprendam com o que foi 

trabalhado valorizando o processo de ensino e aprendizagem.  

É interessante enfatizar a fala do Graduando A de Ciências Sociais que cita que há um 

retorno interessante em relação aos trabalhos avaliativos menos na prova (objetiva ou subjetiva). A 

prova ainda continua a receber um “tratamento” diferente por parte de uma boa parcela dos 

professores, é como se esse fosse um instrumento que não precisasse de retorno e que já fala por si. 

Entretanto, entendemos que justamente a prova, por ser um instrumento exaustivamente utilizado 

pela maior parte dos docentes, é que merece um feedback claro para que possamos utilizá-la em 

prol da aprendizagem, como diz Moretto (2014) como um momento privilegiado de estudos e não 

um acerto de contas, portanto, que contribua para a aprendizagem. 

Por fim, ao serem perguntados sobre quais instrumentos avaliativos que não são utilizados 

pelos professores, mas que poderiam ser, obtivemos as respostas:  

Graduando B da Biologia: [...] seria bom que alguns professores nos avaliassem 

também pela participação nas aulas [...]. 

Graduando C da Biologia: [...] a gente deveria usar mais o laboratório [...], aulas em 

campo com estrutura [...]. 
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Graduando C da Filosofia: [...] uma conversa individual com algum, com os alunos 

[...] medir assim mais o grau de conhecimento de cada um [...].  

Graduando A da História: [...] eles realmente diversificam bem o que eles passam 

pra gente, e a gente não faz só prova, a gente vai diversificando, faz muita coisa na 

sala de aula, toda semana eles passam alguma coisa diferente, vem a resenha, vem 

uma prova, vem seminário então a gente aprende [...]. 

Graduando A da Pedagogia: A observação cotidiana do aluno. [...] É um dos fatores 

que falta porque muitas vezes o professor não conhece o aluno, então você chega e o 

professor te cobra uma coisa e aí te dá uma nota baixa, não quer nem saber o que foi 

que aconteceu naquele dia. 

Graduando A de Letras-Inglês: [...] acho que essa questão de participação do aluno 

e a interação que ele tem nas aulas podia contar alguma coisa, né? Porque de certa 

forma o aluno está interessado buscando alguma coisa, o aprendizado. 

Graduando A de Ciências Sociais: [...] o curso de Ciências Sociais tem espaço para 

muita coisa [...] fica assim meio falho a questão dos seminários, acho que nossos 

seminários são assim largados. 

É possível analisar pelas respostas concedidas que os alunos anseiam por uma avaliação 

voltada para a aprendizagem, uma avaliação “individualizada” em que ele seja percebido como 

parte do processo. O Graduando A de Letras-Inglês e o Graduando B da Biologia sinalizam a 

necessidade de ser critério avaliativo a participação, esforço e envolvimento do aluno no decorrer 

da disciplina. É possível que alguns professores façam isso, mas como não fica explicitado de 

maneira quantitativa, pode ser que muitos alunos acreditem que esses elementos são 

desconsiderados do processo avaliativo. 

Por outro lado, no caso desses critérios não serem considerados no processo avaliativo, 

reforça a necessidade de discutirmos a avaliação como processo, como continuidade de uma 

caminhada rumo à aprendizagem, portanto, de uma avaliação para a aprendizagem. Mediano (1976, 

p. 31) apud Haydt (2004, p. 26) afirma: “[...] faz-se necessário eliminar comparações entre os 

alunos, fazendo os resultados da aprendizagem referir-se a critérios preestabelecidos (através dos 

objetivos) o desempenho anterior do próprio indivíduo.”.  Em relação à resposta concedida pelo 

Graduando A de História, temos um diferencial, pois notamos que existe um processo de ensino e 

aprendizagem pautado na troca em que os professores exploram variadas formas de analisar como 

está o desenvolvimento dos/as educandos/as.  
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O Graduando B da Biologia, o Graduando C da Filosofia e o Graduando A da Pedagogia 

sinalizam que sentem falta de um olhar sensível do professor e do diálogo e aproximação durante o 

processo de aprendizagem. Podemos analisar que o Graduando C da Filosofia menciona que seria 

proveitoso uma avaliação separada e por meio de uma conversa com o professor, assim como o 

Graduando B da Biologia e Graduando A da Pedagogia destacam que a participação e convívio na 

sala são essenciais para que o professor conheça cada aluno e possa avaliar a turma levando em 

consideração as subjetividades.  

Cabe concordar que: “A avaliação deve ser um instrumento para estimular o interesse e 

motivar o aluno para maior esforço e aproveitamento, e não uma arma de tortura e punição.” 

(HAYDT, 2004, p.26-27). Os graduandos ainda citam as possibilidades de melhorias nos processos 

de ensino e aprendizagem como aumentar a frequência na utilização do laboratório, seminários 

mais bem orientados (pode sinalizar a falta de clareza nos critérios a serem avaliados no processo 

anterior, durante e após a apresentação do seminário) e até a diversificação de instrumentos que 

nem mesmos os graduandos citaram, mas que devem ser explorados pelos professores.  

CONCLUSÕES 

Neste trabalho exploramos apenas algumas das muitas falas que pudemos registrar nesta 

pesquisa. Porém, é possível afirmar que a maior parte dessas falas imprime um cenário próximo em 

que os graduandos compreendem o papel da avaliação da aprendizagem no seu processo de 

formação, mas ainda confundem em demasia avaliação com prova. Ainda é possível afirmar que 

alguns graduandos compreendem o que é a avaliação, mas muitos a definem de modo limitado e em 

muitos casos de forma equivocada.  

A pesquisa ainda sinaliza que os professores no Ensino Superior transitam basicamente entre 

os mesmos instrumentos avaliativos, apesar da maioria apresentar um planejamento flexível. O 

estudo ainda aponta a demanda de promoção de diálogo para que possa ampliar o conhecimento de 

diferentes maneiras de avaliar para aprendizagem, tanto por parte dos graduandos quanto dos 

professores dos cursos analisados. 

REFERÊNCIAS  

DEPRESBITERIS, Léa. Avaliação educacional em três atos. São Paulo: SENAC São Paulo, 1999.  

HAYDT, Regina Cazaux. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 6. ed. São Paulo, SP: Ática, 2004.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 86 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo, SP: 
Cortez, 2011. 

MORETTO, Vasco Pedro. Prova: um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. 9. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Lamparina, 2014. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: Prática de mudanças. São Paulo: caderno 
pedagógico de Libertad SP, 1998.  

VILLAS BOAS, Benigna. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

VILLAS BOAS, Benigna (Org). Conversa sobre avaliação. Campinas, SP: Papirus. 2019. 

Resumo 

A avaliação da aprendizagem no Ensino Superior ainda é um tema pouco discutido dentro da academia, 
sobretudo entre os/as professores/as. Esta pouca discussão pode acarretar o problema da repetição de 
práticas avaliativas que nem sempre auxiliam no processo de aprendizagem do/a aluno/a. Este trabalho 
objetiva socializar uma pesquisa de iniciação científica ocorrida no ano de 2017 e 2018 que entrevistou 
graduandos de sete licenciaturas da Universidade Estadual do Piauí, campus de Parnaíba, abordando 
questionamentos sobre a compreensão da avaliação da aprendizagem à identificação das práticas 
avaliativas exercidas pelos seus/suas professores/as, e o entendimento dos/as alunos/as acerca de 
como se constitui a avaliação. O procedimento de pesquisa utilizado foi uma pesquisa exploratória e 
trabalhou-se com a entrevista como instrumento de coleta de dados. A pesquisa teve como público-
alvo graduandos/as matriculados/as do terceiro ao penúltimo período dos cursos de Pedagogia, 
História, Letras-Inglês, Letras-Português, Filosofia, Ciências Sociais e Ciências Biológicas. Como 
suporte discursivo do trabalho utilizou-se autores como Haydt (2004), Luckesi (2011), Villas Boas 
(2004; 2019). Pode-se constatar que há muita confusão na compreensão entre os/as graduandos/as no 
que representa a avaliação, ainda que existe necessidade de debate sobre a temática avaliação e de 
aprofundamento dos estudos para que as práticas avaliativas sejam melhoradas. Tal necessidade se 
apresenta sobretudo nos cursos de licenciaturas que trazem a discussão da avaliação da aprendizagem 
apenas como um conteúdo disciplinar, resumindo-se a poucos encontros para orientar e preparar os/as 
futuros/as educadores/as. Espera-se que com este estudo possamos incentivar ou reforçar a 
necessidade de ampliar as discussões sobre a avaliação da e para a aprendizagem, seja na academia ou 
nas escolas. 

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Ensino Superior. Currículo. 

PRÁTICAS AVALIATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: APONTAMENTOS ACERCA DE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGENS  

Rogério Lázaro Andrade França Júnior – SECBA  

Andreia Barbara Serpa Dantas – SECBA  

Aleide Macêdo da Cruz Santos – UFBA  

Pietro Matheus Bompet Fontoura Alves – UFBA 

INTRODUÇÃO 

A avaliação como ação pedagógica está presente nas experiências cotidianas de 

educadores/as, a qual se inicia com o planejamento, agregando, por conseguinte, a opção por 

procedimentos de ensino, a elaboração de atividades avaliativas, bem como suas consequentes e 
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necessárias análises, o compartilhamento com os educandos/as por meio das interações nos 

ambientes educativos a fim de contribuir para a construção das aprendizagens. 

Quando colocamos a pauta da Avaliação como elemento para o debate, surgem muitas 

perguntas a respeito do tema. Contudo, o questionamento mais evidenciado pode ser expresso por 

meio da seguinte pergunta: “Como podemos avaliar”? Por este motivo, buscamos discutir neste 

trabalho essa questão. Não obstante, o sentido da avaliação precisa ser explicitado, ou seja, “o que é 

avaliar” e “para que serve a avaliação”? Antes de tudo, cabe ressaltar que avaliar objetiva fomentar 

o aprendizado sobre as especificidades da aprendizagem e as possibilidades da prática de ensino. 

Tal concepção dialoga com a visão de Villas Boas (2007) ao destacar que a avaliação está 

diretamente ligada à aprendizagem, tendo em si o papel de promovê-la. Avaliar consiste em 

estabelecer critérios, buscando identificar, por meio da análise de instrumentos/procedimentos 

avaliativos, o que os sujeitos já aprenderam e o que ainda necessitam aprender. A partir desses 

princípios, o docente deve tomar decisões quanto a sua prática de ensino, sempre mantendo o foco 

no seu papel de mediar essa construção.  

Argumentamos neste texto, que a vinculação da avaliação aos critérios avaliativos, 

relacionadas ao “como avaliamos” e/ou “como ensinamos”, implica refletir acerca da seguinte 

questão: “O que são critérios avaliativos, a que se vinculam e que funções agregam ao ato de 

avaliar, em contraposição ao de examinar”? 

Neste trabalho, o nosso foco está voltado para análise de atividades avaliativas realizadas 

por professores do ensino fundamental I e II, mas principalmente revistas em uma atividade de 

formação desenvolvida com licenciandos/as e educadores/as, de modo que a elaboração de 

questões, análise e possível reelaboração e(m) suas vinculações aos ditos “critérios avaliativos” 

constituiu objeto de discussão. 

Cabe enfatizar que as práticas avaliativas podem ser desenvolvidas na concepção do exame 

ou da avaliação. Quando as atividades são propostas para saber se houve aprendizagens, reveladas a 

partir dos resultados e notas, dizemos que a prática avaliativa foi construída na concepção do ato de 

examinar. Por outro lado, quando, por meio das atividades, se propõe investigar as aprendizagens e 

apresentar possibilidades para superar as necessidades de aprendizagens, com oportunidade para 

melhorar o processo de ensinar e de aprender, compreende-se a atividade na concepção de avaliar 

(ESTEBAN, 2003).   
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Ao longo do texto, focamos nas atividades avaliativas escritas, especificamente as 

conhecidas como “provas”. Vale salientar que temos evitado essa nomenclatura porque não 

concordamos com seu significado, porque a utilização da “prova” não comprova verdadeiramente 

que determinado conhecimento ou conceito foi construído. Ainda assim, nos debruçamos sobre tais 

atividades escritas, discutimos acerca de como podem ser construídos os enunciados das questões 

propostas, os critérios avaliativos estabelecidos e a que podem estar vinculados. Nessa perspectiva, 

argumentamos em prol da definição de critérios avaliativos pelos/as educadores/as, articulados à 

construção de instrumentos/procedimentos avaliativos, igualmente relacionados aos critérios. 

Deste modo, para a discussão aqui empreendida, a construção/problematização de critérios 

de e para a avaliação das aprendizagens integra a temática de base proposta neste texto, 

considerando-se a sua relevância no âmbito da articulação com as demais dimensões do trabalho 

pedagógico e processos constitutivos da avaliação em contraposição aos atos de examinar, focados 

na ação pontual de medir/mensurar, testar, verificar, averiguar, classificar, ainda muito presentes na 

escola (LUCKESI, 2008). 

O QUE SÃO E A QUE SE VINCULAM OS CRITÉRIOS AVALIATIVOS? 

Em uma breve consulta aos dicionários foi possível identificar vários significados acerca do 

vocábulo “critério”, com destaque a sua origem etimológica, significando “julgar”, referido como 

“aquilo que serve de norma para julgar”; “referência para emitir uma apreciação”; “modo particular 

de avaliar pessoas, circunstâncias, coisas”;  “usado como alicerce, parâmetro ou base para 

determinada análise ou avaliação. 

Apesar de trazer na raiz etimológica a ideia de julgar, não é esse sentido que utilizamos e 

defendemos para o termo “critério”, uma vez que este significado está mais voltado para a prática 

de examinar do que a de avaliar. Assim, corroboramos o último sentido empregado no qual se 

define critério como “usado como alicerce, parâmetro ou base para determinada análise ou 

avaliação”. De modo geral, os critérios constituem parâmetros, referenciais, enfim, elementos 

norteadores que servem para subsidiar a análise acerca das aprendizagens. Por fim, entendemos que 

os critérios, na perspectiva da avaliação, se distanciam das acepções veiculadas nos dicionários, 

uma vez que estas mais se aproximam das práticas de examinar. 

Ademais, os critérios em suas finalidades e usos contrastam com um modo particular de 

avaliar, tendo em vista que se almeja a negociação das aprendizagens para o/a educando/a e 

educador/a. Nessa perspectiva, a concepção de critério considerada no âmbito deste trabalho está 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 89 

mais próxima da última acepção apresentada no parágrafo anterior, por vinculá-lo à análise na/para 

a avaliação. 

Quando estudamos o tema da avaliação, observamos duas concepções claramente 

divergentes: i) o ato de examinar, imediatista que se pauta em exames escolares e notas que 

determinam a classificação em aprovado ou reprovado ao término do ano escolar ou curso e; ii) o 

ato de avaliar, de caráter processual, que se pauta em práticas avaliativas diversas para 

acompanhamento e mediação das aprendizagens, que não se bastam com a divulgação de 

resultados, mas retoma-os para discussão e melhoria do processo de ensinar e de aprender. Nos dois 

casos, os objetivos da avaliação são dissociados em suas funções e finalidades. Enquanto no ato de 

examinar, após publicação de resultados, tem-se dois status definidos “aprendeu = aprovado” ou 

“não aprendeu = reprovado”; no ato de avaliar, os resultados não são finalísticos, mas apenas 

demonstração de um tipo específico de investigação no qual se estabelece, provisoriamente, dois 

status: “aprendeu” ou “ainda não aprendeu” determinado conceito, conforme planejado e proposto 

como objetivo de aprendizagem. 

Concordamos que os critérios estão relacionados aos objetivos, entendidos como contextos 

para a avaliação da e para as aprendizagens, concepção que considera o educador/a e educando/a 

como agentes importantes desse processo. Ademais, os critérios articulam-se aos instrumentos e a 

análise como procedimento importante para recolha de dados acerca das possíveis aprendizagens e 

de reorientação do trabalho pedagógico. Villas Boas (2007) reitera que a avaliação formativa, 

realizada ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem é criteriada, ou seja, toma como 

referenciais os objetivos e os critérios de avaliação. 

Contudo, se nem tudo que é proposto, discutido e estudado em aula necessita ser avaliado, 

qual o critério no sentido de condição/seleção para a escolha do que deve ser avaliado e sob quais 

critérios? Dito isto, associa-se a dimensão de enunciado que o critério comporta. Assim sendo, a 

indicação de clareza associada ao objetivo de promoção das aprendizagens implica, igualmente, a 

necessidade de que seja compreendido como e para favorecer/gerar aprendizagens. 

Com efeito, critérios avaliativos decorrerão de objetivos claros acerca de conteúdos, 

conceitos e habilidades que são relevantes no âmbito de cada disciplina/área do conhecimento, mas, 

igualmente, relacionados às finalidades e funções da avaliação, o que nos remete a pensar essa 

articulação em suas relações e especificidades. 

Por este entendimento, considerar aspectos de atribuição/distribuição de pontuação, ainda 

que não se coadune com o ato de avaliar pode ter seus significados problematizados como prática 
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de autorreflexão do fazer pedagógico, do ato de avaliar como movimento e aprendizagem também 

para o professor, bem como prática formativa contextual e desenvolvimento profissional docente. 

DISCUTINDO CRITÉRIOS DE/PARA A AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

A base empírica para a discussão apresentada neste texto adveio de atividades avaliativas 

escritas, intituladas “provas”, pertencente ao acervo do Grupo de Pesquisa ao qual estamos 

vinculados. Tais atividades são de todas as áreas do conhecimento e foram analisadas em atividades 

formativas nas quais: considerou-se os critérios avaliativos, incluindo-se aspectos de 

apresentação/orientação aos educandos/as, enunciado da questão proposta, tipos de questão, 

distribuição de pontuação (apenas porque é o modo como as escolas têm utilizado); a análise 

(quando tem orientação para melhoria - perspectiva da avaliação) ou correção (quando só sinaliza 

os acertos e erros - perspectiva do exame). 

O pressuposto de base da prática formativa em questão considera que a formulação de 

critérios de avaliação exige a colaboração, o trabalho conjunto, a discussão e a problematização 

entre educadores/as e educandos/as (PACHECO, 2002). Cabe ressaltar que as atividades avaliativas 

analisadas foram utilizadas exclusivamente como instrumento de avaliação individual e não 

coletiva. 

Na primeira parte da atividade formativa, ouvimos os/as educadores/as acerca do que 

observam e escutam dos/as educandos/as na sala de aula por ocasião do chamado momento das 

provas, o qual denominamos de atividade avaliativa formal. 

Dentre as falas mais recorrentes, destacamos: “o que você quer que eu responda aqui”; 

“explique melhor essa questão”; “olhe aqui se respondi certo”; “veja se estou indo bem”; todas de 

alguma forma apontando para uma revisão dos critérios.  

 Com relação aos temas discutidos com os participantes na atividade formativa, destacamos 

aqueles que ainda que sejam relacionados na escola à avaliação, a concepção do exame é que  

assume a dianteira, a saber: a calendarização da avaliação, a presença das questões voltadas a 

memorização e, predominantemente, as que são próximas àquelas utilizadas nos testes e exames 

externos, cujo parâmetro para correção (não de análise) é o gabarito. 

Os participantes são convidados a analisar a atividade avaliativa em sua apresentação geral 

(orientações, frases de efeito, uso de imagens) e, posteriormente, detendo-se nas questões em seus 
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aspectos de elaboração e correção (se na perspectiva do exame) ou análise (se na perspectiva da 

avaliação). 

ANÁLISE DE QUESTÕES ACERCA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

Como parte do trabalho de análise, escolhemos algumas atividades avaliativas escritas, 

incluídas no acervo de questões do Grupo de Pesquisa que integramos, e dessas escolhemos um 

quantitativo para destacar as que atendem os critérios avaliativos, e outro quantitativo relacionado 

as que necessitam de melhorias acerca dos critérios. Da mesma forma, a escolha também seguiu o 

critério de representatividade das áreas de conhecimento dos níveis de ensino já informados.  

De cada uma das grandes áreas: Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 

Língua Inglesa); Matemática; Ciências da Natureza e Ciências Humanas (Geografia e História) 

foram escolhidas questões que analisamos no que tange aos enunciados e critérios avaliativos, 

focando: a forma de apresentação/orientação da questão, o enunciado elaborado para 

direcionamento do que se deseja, os tipos de questão (e se são adequados para a necessidade de 

aprendizagem) e, por fim, o critério vinculado à distribuição de pontuação.  

Iniciamos com uma atividade avaliativa da área de Linguagens - Língua Portuguesa do 5° 

ano do Ensino Fundamental: “Observe atentamente as frases abaixo, retiradas do texto II” (um texto 

inserido como base para diversas questões na prova). Adiante, seguem as frases a serem analisadas 

pelo/a educando/a: I - “Quantos destes medos você já sentiu?”; II - “Tenho medo de repetir o 

ano!”; III - “Ufa! É medo que não acaba mais!”; IV - “Como faço para me livrar do medo de 

baratas?”; Logo a seguir, o enunciado é complementado com a solicitação a seguir: ‘Sobre essas 

frases, a alternativa em que o termo destacado é uma oxítona é em:’ a) I apenas; b) I e IV; c) III 

apenas; d) II, apenas (Estas são as opções, sendo 0,8 a pontuação para a escolha da opção correta). 

O conteúdo sobre acentuação tônica das palavras é adequado para o 5º ano. A identificação da 

palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, conforme a tonicidade da sílaba é o critério de 

avaliação. Contudo, trabalhar com múltiplas opções pode dificultar e até confundir a construção da 

resposta pelo/a educando/a.   

Em algumas questões elaboradas desta forma, existem informações parcialmente corretas, 

isto é, alternativas que são verdadeiras e falsas. No entanto, não é considerado o fato de ter acertado 

a opção verdadeira, mesmo não sendo a melhor opção, levando ao registro de marcação incorreta e 

pontuação 0,0. A questão explicitada está correta neste sentido pois só apresenta em uma alternativa 

a frase que está correta, não dando margem para que o educando assinale uma questão parcialmente 
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correta. Adicionalmente, na análise, o enunciado da questão foi escrito de forma objetiva, deixando 

claro o que se solicita, considerando também o complemento do enunciado logo abaixo das frases a 

serem analisadas, no qual o/a educador/a destaca o conteúdo de aprendizagem que se espera do/a 

educando/a (no caso, as tonalidades silábicas). Este tipo de questão é bem elaborada porque é clara, 

objetiva e sinaliza o critério que será avaliado. 

Em relação à atividade de Artes, foi proposta a seguinte questão para estudantes do 6º ano: 

Ligue corretamente: Cores Primárias e Cores Secundárias (na primeira coluna) e na segunda coluna 

estavam as opções: laranja, verde e violeta; Azul, vermelho e amarelo. A proposta é razoável, mas 

pode ser melhor, uma vez que no enunciado não fica claro qual o tema/conteúdo e qual o critério de 

avaliação. Vejamos uma sugestão de melhoria: Ligue as colunas correspondentes às cores primárias 

e secundárias.    

Em uma atividade avaliativa de Educação Física para o 6º ano do Ensino Fundamental, 

encontramos mais uma vez a dificuldade em perceber qual o critério/ objetivo de aprendizagem na 

seguinte questão: “Quando nós suamos, tensão muscular, nos expressamos através do choro, qual é 

o nome desse movimento?”. Observa-se que, além da não apresentação dos critérios de avaliação, 

não há clareza do que se pede, dando margem à confusão na interpretação da questão pelo/a 

educando/a. Assim, retomamos os questionamentos acima citados, na busca da reflexão do/a 

docente, enquanto avaliador/a, acerca do que será avaliado/analisado. 

Outra análise foi realizada na atividade de Inglês do 6º ano na qual é solicitado “Coloque os 

números em inglês”. a) 10____  b) 11 _____   c) 12 _____  d) 20 _______. Novamente percebemos 

o esvaziamento e falta de clareza na questão, especialmente porque o critério deveria estar 

anunciado com a proposta que pretendia a questão. Em nossa análise, o enunciado poderia ser: 

Escreva em Inglês, por extenso, os números correspondentes aos algarismos abaixo listados. Desse 

modo, o critério de avaliação seria a escrita em Língua Inglesa dos números grafados. Contudo, a 

análise efetiva não poderia “condenar” uma questão por causa de uma letra. Exemplo: Se para cada 

palavra correta considerasse 0,25 pontos e para o algarismo 12 fosse escrito “twelven”, o simples 

“n” ao final não poderia anular toda o item de forma a zerar esta questão.   

Do mesmo modo, analisamos uma questão de Matemática para o 1º ano do Ensino 

Fundamental na qual se pede: “Faça de 2 em 2 até 20”. E inicia-se uma resposta para ser 

completada “0-2-4-”. Este é o típico enunciado que demonstra a ideia de memorização e repetição, 

características do exame. Ao invés de compreender que o critério de avaliação será a escrita dos 

algarismos de dois em dois ou a escrita da sequência dos números pares.     
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Analisando uma atividade avaliativa de Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental, o 

enunciado: “Quais são as camadas da terra?”, percebe-se os entraves para a interpretação da questão 

devido a um pequeno “deslize” no enunciado que é a escrita incorreta do substantivo “terra”, que, 

ao que se sabe, refere-se ao planeta Terra. Desta forma, a escrita deveria tanto referenciar a Terra 

com o T maiúsculo (para que não haja confusão com o elemento “terra” enquanto “solo, chão 

natural”) como uma reformatação, seguindo como alternativa de melhoria: “Escreva quais são as 

três camadas que compõem a estrutura do planeta Terra”. Nesta sugestão de enunciado, percebe-se 

que é solicitado ao educando a escrita das três camadas que compõem a massa do planeta terrestre: 

crosta terrestre, manto e núcleo.  

Uma outra questão na área de Geografia, também no 6° ano do Ensino Fundamental, que 

trata a respeito de resíduos e reutilização do lixo, teve uma análise que identificou uma 

inconformidade. Abaixo, segue o enunciado transcrito da mesma forma como foi inserida na 

atividade avaliativa escrita: 

Processo de transformação dos restos orgânicos do lixo em um composto, adubo 

( a ) reciclagem   (    ) deterioração 

( b ) incineração   (    ) compostagem 

O formato desta questão não expressa, explicitamente, a ação solicitada pelo/a educando/a, 

que é a associação dos itens da parte esquerda (indicando com uma letra entre parênteses) com os 

itens à direita, levando em consideração a aprendizagem sobre a ação realizada sobre o lixo e o 

resultado concreto desta ação associada. Adiante, o enunciado deveria constar o que se pede, como 

o exemplo a seguir: “Assinale com apenas uma opção abaixo que representa os resultados dos 

processos de transformação dos restos orgânicos do lixo citados”.  

Outra atividade analisada de História para o 2º ano do Ensino Fundamental apresenta o 

seguinte enunciado: “Escreva o nome de 2 parentes”. Refletindo acerca dos conhecimentos da área 

abordada, questiona-se qual seria o critério ou objetivo estabelecido nesta questão? Qual 

conhecimento histórico, pensando para educandos/as do 2º ano, se enquadra no enunciado citado? 

Como analisar se a resposta apresentada pelo/a aluno/a para esta questão está correta ou não? Como 

esta questão contribui para avaliação das aprendizagens deste sujeito dentro do conteúdo trabalhado 

nesta etapa da escolarização?  

Estas são questões que podem orientar o/a docente na construção dos enunciados, de modo a 

repensar sobre o que se exigirá do/a educando/a nas atividades desenvolvidas. A falta de clareza 

daquilo que se deseja identificar é um equívoco comum em diversas atividades avaliativas escritas. 
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Segundo Depresbiteris (1989), é frequente entre os/as educadores/as a dificuldade em estabelecer 

critérios avaliativos, definindo o que e como avaliar de acordo com o alcance de objetivos 

estabelecidos, além das dificuldades em elaborar instrumentos.  

Mediante as análises realizadas, reafirmamos que avaliar é um ato processual que precisa 

retomar aspectos da realidade para interferir e mediar a construção progressiva das aprendizagens, 

valorizando os modos singulares e plurais do ato de aprender, potencializando-o e, igualmente, 

respeitando os tempos de aprendizagem. 

Cabe ressaltar que na perspectiva que trabalhamos não se pretende “oferecer receitas”, mas é 

preciso discutir os elementos importantes na construção de uma questão: enunciado claro e objetivo 

com critérios já anunciados na própria construção da questão, sem “pegadinhas”, sem interpretação 

dúbia. Por esse entendimento, discutir os critérios de e para avaliação com os/as licenciandos/as e 

os/as professores/as constitui uma atividade de formação potente em prol de uma avaliação 

praticadapensada. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os critérios constituem um intermédio na/para a avaliação, uma vez que veiculam 

mediações várias, incluindo-se o que se pretende ensinar e o que se deseja que seja apreendido; 

além de uma clara comunicação/articulação entre o/a educador/a, o conteúdo e o/a educando/a; 

capaz de propiciar aprendizagens.  

Além disso, contribuem para a credibilidade da avaliação, para o exercício autônomo de um 

código de conduta e de uma postura ética (PACHECO, 2002), evidenciando-se os princípios de 

base do processo avaliativo, notadamente a alteridade e a equidade. O primeiro, referindo-se a 

capacidade de apreender o outro na perspectiva dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença; o 

segundo, à adaptação necessária ao exercício concreto dos critérios justos que favoreçam a 

aprendizagem.  

Para os/as docentes, a oportunidade/movimento de construir e reconstruir critérios propicia a 

mobilização permanente de fazeres-saberes pedagógicos, além de um exercício de autonomia em 

relação a construção de processos avaliativos outros.  

Com relação a vinculação dos critérios, reafirmamos que estes devem estabelecer conexões 

várias, incluindo-se o objeto de estudo de uma área, seus conceitos  
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e habilidades de base, bem como os currículos propostos, mas também os praticados; 

enfim, a finalidade precípua da avaliação, qual seja: a promoção das aprendizagens. 

Nessa perspectiva, desejamos que as experiências aqui narradas possam provocar um novo 

olhar para a relevância de se construir critérios avaliativos que possam articular outras dimensões 

inerentes ao processo de avaliação, como possibilidade de se propiciar aprendizagens tanto para o/a 

educador/a quanto para o/a educando/a. Afinal,  avaliar é um ato investigativo (LUCKESI, 2008) e 

qualitativo, devendo estar a serviço da reorientação e reorganização das ações de ensinar e 

aprender.  

REFERÊNCIAS 

CARVALHO, Alcione Luis Pereira. FILIZOLA, Roberto. A avaliação em geografia nas séries iniciais. Centro 
Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores; Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. 
Curitiba: Ed. da UFPR, 2005. 

DEPRESBITERIS, Léa. O desafio da avaliação da aprendizagem: dos fundamentos a uma proposta inovadora. São 
Paulo: EPU, 1989. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 19. ed. São Paulo: Cortez, 
2008.  

PACHECO, José Augusto. Critérios de avaliação na escola. In: Avaliação das aprendizagens: das concepções às 
práticas. Lisboa: Departamento da Educação Básica, 2002. p. 53-64. 

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Avaliação na escola. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 

Resumo 

As práticas avaliativas são o enfoque principal deste trabalho, cujo objetivo principal é apresentar 
reflexões acerca de atividades avaliativas desenvolvidas em turmas do Ensino Fundamental I e II. 
Como metodologia foi utilizada a pesquisa exploratória, a partir da análise de questões de atividades 
avaliativas comumente denominadas “provas” escritas que integram a avaliação na modalidade formal. 
Considerando o foco nos critérios avaliativos, a pergunta de base para a construção deste trabalho pode 
ser assim explicitada: “O que são critérios avaliativos, a que se vinculam e que funções agregam ao ato 
de avaliar, em contraposição ao de examinar”? Para a análise das informações decorrentes do material 
empírico e da atividade formativa que serviu de base para a investigação e vivência aqui discutida, 
envolvendo licenciandos/as em formação e professores/as em atuação, buscou-se compreender a 
formulação dos enunciados, a clareza dos critérios estabelecidos e as observações apresentadas pelos/as 
educadores/as no que se refere às respostas apresentadas por seus educandos/as. Além disso, 
problematizou-se acerca de qual concepção (avaliar ou examinar) foi desenvolvida a prática avaliativa. 
Por fim, considera-se que, diante do que foi pesquisado, é uma prática comum nas escolas o uso de 
atividades que atendem ao ato de examinar, o que segundo Luckesi (2008), servem assim a verificação 
dos conhecimentos e a atribuição de notas em uma ação pontual. Tal prática diverge da concepção de 
avaliação para aprendizagem, descrita por Villas Boas (2007) como acompanhamento dos saberes já 
alcançados, ou em construção, a fim da promoção da aprendizagem do sujeito avaliado e da percepção 
pedagógica do/a educador/a sobre a ação docente.  

Palavras-chave: Práticas avaliativas; Avaliação formal; Avaliar; Examinar. 
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Resumo 

O painel busca compartilhar e ampliar práticas curriculares e avaliativas ao reunir três pesquisas em 
nível de graduação e pós-graduação que se desdobram de um projeto da PRPPG sobre políticas 
públicas e práticas pedagógicas de currículo e avaliação na educação infantil, com duas instituições de 
educação infantil públicas (municipal e federal) parceiras da Ufes quanto a realização dos estágios 
supervisionados. Como campo problemático, perfaz conexões com os referenciais pós-críticos da 
educação, especialmente com Deleuze, para conferir visibilidade a diferentes fluxos que estão sendo 
gestados cotidianamente na educação infantil, compostos por linhas molares, moleculares e de fuga, 
que contribuem para a emergência de novas concepções de currículo e avaliação descoladas das práticas 
centradas na descrição e no julgamento das crianças para apostar na fabulação de outras narrativas. 
Como metodologia, utiliza movimentos em campo com a pesquisa com o cotidiano e a cartografia para 
ir ao encontro dessa produção e tensionar outras com os sujeitos escolares, reinventando a escola. O 
primeiro artigo, envolve pesquisa com uma turma de 3 anos de idade em uma instituição federal de 
educação infantil, e da aposta na avaliação como prática cartográfica dos registros cotidianos para dar 
visibilidade às diferentes linguagens infantis. O segundo trabalho, narra pesquisa vivida com uma turma 
de 5 anos de idade em uma instituição federal de educação infantil, e a potencialidade das relações entre 
cinema e crianças, para ampliar experiências infantis e docências inventivas. O terceiro texto, 
problematiza modos de avaliar ao considerar cenas vividas com crianças de 5 e 6 anos de idade, 
tomando como dispositivo uma oficina de literatura, em uma instituição municipal de educação infantil. 
Os resultados convergem para a relevância de ampliar modos de avaliar a partir da escola, bem como 
das ações colaborativas interinstitucionais para qualificar as práticas curriculares e avaliativas com 
crianças. 

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Educação Infantil; Imagens; Práticas colaborativas. 

CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AMPLIANDO CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS COM OS PROCESSOS COTIDIANOS  

Kezia Rodrigues Nunes – CE/UFES 

Kênia Santos Francelino – CEI CRIARTE/UFES 

Gabriely Lima Schmidel – UFES 

Larissa Javarini Ferreira – UFES 

INTRODUÇÃO 

Esse estudo trata uma aposta coletiva, como grupo de pesquisa que investe nas práticas 

colaborativas entre a educação básica, superior e pós-graduação, para compor práticas de ensino, 

pesquisa e extensão que qualifiquem nossa atuação docente e nos fortaleçam, rompendo com os 

permanentes ataques que temos sofrido no tempo atual. 

Destacamos o investimento na relação entre currículo e avaliação na educação infantil com 

duas instituições públicas do entorno da universidade. Por meio de uma aproximação inicial 

proporcionada pelas disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

ações de extensão e de pesquisas tem sido desenvolvidos em nível de graduação e pós-graduação, 
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orientados pelos projetos de pesquisa submetidos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Ufes (identificação posterior à avaliação do painel). 

Nos limites desse artigo, voltamo-nos para a avaliação dos sujeitos escolares (avaliação 

discente) e os modos como ela tem sido operacionalizada na escola. Ir ao encontro dessa produção 

escolar cotidiana tem como objetivo ampliar sentidos de currículo e avaliação nos espaçostempos 

da educação infantil, em atenção às diferentes linguagens das crianças. Justifica-se pela intenção 

de causar fissuras nas concepções avaliativas diagnósticas de estágio de desenvolvimento e de 

preparação para o ensino fundamental. Problematizamos: quais estratégias avaliativas descolam 

esse processo vivido pelas crianças dos julgamentos classificatórios?  

Para tanto, esse texto desdobra-se em outras cinco sessões, interessadas em contextualizar o 

debate nas prescrições curriculares, apresentar a abordagem teórica, desenvolver a proposta 

metodológica, discutir as cenas da pesquisa com o cotidiano e, por fim, realiza algumas 

problematizações para permanecer ampliando o debate. 

AVALIAÇÃO DISCENTE: POLÍTICAS CURRICULARES E PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Ao investir na temática avaliação na educação infantil, compreendemos com Rosemberg 

(2013) que o tema sempre esteve presente, contudo, ainda não demarcava um problema social, uma 

agenda política. A respeito desse aspecto organizacional, Moro e Souza (2014) destacam a coragem 

como exigência para qualificar tanto o debate quanto as praticaspolíticas dos diferentes agentes nas 

instituições, sistemas e organizações nacionais e internacionais. É preciso, portanto, considerar que, 

“[...] a avaliação da educação no Brasil tornou-se uma política de Estado a partir das reformas 

políticas e ações implantadas desde os anos 1990” (ASSIS; AMARAL, 2013, p. 27). Assim, o 

debate centrado na aprendizagem foi ampliado para as instituições e sistemas (SANTOS; PAULA; 

STIEG, 2019).  

Ainda a esse respeito, Didonet (2012) discute dois aspectos: avaliação na e da educação 

infantil, diferenciação que se relaciona, respectivamente, com as práticas com as crianças e com a 

oferta realizada pelas instituições ou sistemas. Outros autores discutem o tema considerando três 

elementos: a avaliação do sistema (federal, estadual, municipal), da escola e da sala de aula 

(CARVALHO; COSTA, 2013); ou, ainda, a avaliação de alunos, da instituição e de profissionais de 

ensino (BAUER; HORTA NETO, 2018).  
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Nunes (2019) considera que essa discussão desdobra-se em sete movimentos, centrados em: 

a) sistema (federal, estadual, municipal, políticas públicas, monitoramento, avaliação de larga 

escala); b) instituição (oferta, qualidade, monitoramento); c) sala de aula (qualidade, ensino, 

atividades, concepções pedagógicas); d) contextos internacionais; e) sujeitos escolares – bebês e 

crianças (linguagens, aprendizagens); f) sujeitos escolares – profissionais (estratégias, formação, 

desempenho); g) sujeitos escolares – familiares (colaboração). Do mapeamento realizado em 

periódicos, disponíveis no portal Scientific Electronic Library Online (Scielo) e no portal Educ@ ─ 

Publicações Online de Educação, no período de 2000 a 2018, seleciona 65 artigos. Deles, 13 

abordam a temática da avaliação de bebês e crianças quanto aos seus processos, aprendizagens e 

linguagens. 

Em diálogo com as concepções de avaliação discente, Vieira (2018) identifica que o debate 

se circunscreve a avaliação da aprendizagem ou avaliação do desenvolvimento. Do levantamento 

realizado nas pesquisas em Pós-Graduação em Educação, no período entre 2005 a 2015, seleciona 

66 trabalhos (54 dissertações e 12 teses). Nesse mapeamento, constata que, até 2000, as pesquisas 

pouco dialogavam com a escola. Também identifica cinco concepções avaliativas: emancipatória, 

investigativa, mediadora, diagnóstica e formativa; sendo a última a mais recorrente. 

A concepção formativa também é assumida nas prescrições curriculares mais recentes. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, DCNEI, 2010, p. 29) indicam que 

“as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho 

pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção 

ou classificação”, a fim de que seja garantido: a) observação crítica por parte dos/as docentes; b) 

utilização de múltiplos registros por eles/as e pelas crianças (com diferentes instrumentos como 

relatórios, fotos, desenhos); c) a dimensão processual das transições interinstitucionais (casa, 

creche, pré-escola, ensino fundamental); e d) “Documentação específica que permita às famílias 

conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil; A não retenção das crianças na Educação Infantil” 

(p. 29). 

Em Contribuições para a política nacional: a avaliação em educação infantil a partir da 

avaliação de contexto (BRASIL, CPNAC, 2015), há uma defesa pela centralidade dos processos. 

Rejeitam a avaliação somativa, centrada em desempenho de exames, provas, testes e resultados ao 

final de um percurso, que podem ser prejudiciais para as crianças. “A avaliação das crianças em 

creches e pré-escolas é uma responsabilidade fundamental de professores no âmbito da instituição 
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educativa, sendo na circunscrição desse contexto que ela dispõe de significado e valor” (CPNAC, 

2015, p. 38). 

Contudo, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, BNCC, 2019, p. 17) não dispõe 

sobre a especificidade da avaliação discente na educação infantil. Apenas em seu texto introdutório 

mobiliza uma indicação quanto ao aspecto formativo de processo ou de resultado para a educação 

básica, indicando a necessidade de “construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de 

processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, 

tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e 

dos alunos”. 

Consideramos que esse debate atento aos processos infantis e aos diferentes modos de 

registro nos interessa compor, uma vez que identificamos uma valorização das práticas escolares, 

grupos de pesquisa, fóruns de profissionais da educação e das prescrições curriculares que investem 

nessa coletividade interessada na qualidade da educação infantil brasileira. 

ENTRE CURRÍCULOS E AVALIAÇÕES: PRÁTICA CARTOGRÁFICA DE REGISTROS 

COTIDIANOS 

Essa pesquisa situa-se no bojo dos estudos pós-críticos da educação e perfaz as práticas 

curriculares e avaliativas realizadas na educação infantil. No que diz respeito a currículo, nossa 

compreensão não se reduz a prescrição curricular ou a elaboração de documentos. Reconhecemos a 

impossibilidade de abordar esse conceito como algo definido, fechado quanto a terminologia ou a 

função, uma vez que se trata de um campo que envolve disputas, tensões e permanentes ampliações.  

Com Sacristán (2000), é possível compreender o currículo como um sistema, em que estão 

em articulação permanente seis subjetivações do currículo (no âmbito prescrito, apresentado aos 

professores, modelado pelos professores, em ação, realizado e avaliado) que mantêm relações 

recíprocas com outros dois condicionantes: os escolares e os diferentes campos (econômico, 

político, social, cultural e administrativo). Esses determinantes expressam ação reguladora tanto nas 

práticas quanto nos sujeitos escolares. Ao perceber essa rede de operações que influenciam a prática 

pedagógica dos professores/as e demais servidores/as da instituição, é possível compreender o 

currículo como um processo de construção social (SACRISTÁN, 2000), resultado das diversas 

operações às quais é submetido.  

Esse processo, que mantém composição com tudo que se produz dentro e fora da escola, que 

não se restringe ao que se passa nela, vai ao encontro da concepção que nos interessa destacar e 
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ampliar. Compreendemos que o currículo situa-se em meio aos movimentos rizomáticos que 

acontecem por dentro uns dos outros, uma vez que ambos se proliferam e ramificam em linhas que 

se cruzam, sempre pelo meio. Assim, a noção de níveis é ampliada com a imagem de rizoma, um 

tipo de raiz que não cresce de modo ascendente, como uma árvore, mas é conhecida pelo modo 

como se expande. Como afirmam Deleuze e Guattari (1996, p. 37), “[...] um rizoma não começa 

nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo’”. 

Nossa aposta está na compreensão de currículo como redes de conhecimentos, saberes, 

fazeres, poderes e afecções. Um dispositivo, com linhas de diferentes segmentaridades: molar, 

molecular e de fuga. Envolve as prescrições instituídas, as dimensões vividas cotidianamente nos 

seus diferentes espaços-tempos de produção, a reinvenção a partir da confluência de múltiplas 

demandas da vida cotidiana, os saberes-fazeres das crianças e dos adultos, o aparato didático-

pedagógico mobilizado e produzido, as opções teórico-metodológicas, as propostas e projetos 

escolares de diferentes níveis, os improvisos, as contradições, as documentações, as invenções, as 

afecções, as conversações, as narrativas-imagens, enfim, as múltiplas redes de sentidos-produções 

(NUNES; FERRAÇO, 2018).  

Ainda com Deleuze e Guattari (1996), compreendemos que esses diferentes fluxos, 

compostos por linhas molares, moleculares e de fuga contribuem para a emergência de novas 

concepções de currículo e avaliação na Educação Infantil, que estão sendo gestadas cotidianamente 

e que precisam ganhar visibilidade. 

Atravessados pelo que podemos considerar como currículo real (SACRISTÁN, 2000), 

currículos em redes (ALVES, 2008), currículo realizado (FERRAÇO, 2008) e currículo praticado 

(OLIVEIRA, 2004), assumimos o que foi produzido com os praticantes escolares como pistas 

fundamentais para as negociações realizadas, e pela diferença que permeiam suas redes de 

conhecimentos (NUNES; FERRAÇO, 2018). 

Tal como as conexões que compõe os currículos, compreendemos que as práticas avaliativas 

que tratam das crianças na educação infantil também devem considerar muito mais esses elementos 

do que as categorizações objetivas e superficiais expressas em formulários ou relatórios descritivos 

das aprendizagens das crianças.  

Apostamos na avaliação como prática cartográfica de registros cotidianos (NUNES, 2019), 

que envolve um processo (do que é feito, como é feito, onde se faz, o que a criança faz a partir 

disso, como reunimos ou fabulamos narrativas com os registros). Não diz respeito apenas às 

dimensões clássicas da avaliação da aprendizagem, como a avaliação diagnóstica (que trata o que a 
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criança sabe, como ela se move e se comunica) ou uma avaliação formativa (a partir do diagnóstico, 

que ações realizar e o que ela aprendeu com essa intervenção). Os registros conferem visibilidade 

aos processos vividos, que se expandem e se contraem no movimento de racionalizar nosso 

encontro com os corpos (dos sujeitos e dos objetos) e os incorporais (paixões, afecções e 

sensações), produzindo uma rede de sentidos nesse contexto. Um investimento na composição entre 

currículo, avaliação e afecção.  

Assim como essa narrativa, o registro sobre as crianças é um, dentre os muitos possíveis, 

sobre o encontro da professora com elas. Não consiste em uma foto ou decalque capaz de descrever 

o que a criança é, pensa, faz, tampouco a intensidade de suas sensações. Trata-se de uma seleção de 

parte dos encontros vividos e registrados pela professora. Nesse caso, o registro não descreve a 

criança e não se relaciona apenas com ela, mas revela o que afetou a professora (e as famílias) e foi 

capturado como mais relevante. Os registros são feitos pelas crianças, pelas professoras e, quando 

solicitados, pelas famílias. Mas quem decide e seleciona o conteúdo (fotos, vídeos, atividades), o 

formato que será compartilhado (portfólios, cartazes, mostras, produção cinematográfica) e o 

objetivo da mensagem (realizar diagnóstico, categorização, fabulação, visibilidade ao vivido) são as 

professoras. 

PESQUISA COM O COTIDIANO ESCOLAR 

Para compor o mapeamento das práticas curriculares e avaliativas na instituição, nossa 

atitude, como pesquisadores em campo, voltou-se mais para uma postura do que para uma definição 

metodológica que sinalizasse procedimentos, técnicas e categorias de análise a priori, por meio da 

pesquisa com o cotidiano (FERRAÇO, 2008).  

Dentre os procedimentos, destacamos o sentimento de mundo (ALVES, 2008), que propõe 

um mergulho com todos os sentidos para ampliar o paradigma centrado no olhar, em atenção às 

diferentes demandas curriculares com os sujeitos da instituição, o que nos motivou a participar da 

acolhida, lanches, visitas pedagógicas, ensaios, contação de histórias, atividades, brincadeiras, 

exposições dos seus trabalhos, planejamentos docentes, dentre outros. Desse modo, a escrita não 

narra apenas o que vimos, mas o que escutamos, sentimos, tocamos, planejamos, o que irrompeu no 

cotidiano escolar, procedimento que nos motivou a ampliar experiências com as crianças para além 

da sala de aula, numa relação de pertencimento e preservação dos elementos da natureza. 

A pesquisa registra movimentos realizados com crianças de três anos de idade, em um CEI 

da autarquia federal de ensino, no ano 2018. Participaram as crianças e as professoras regentes, 
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assistentes e voluntárias. Como procedimento para produção de dados, utiliza diário de campo, 

registros fotográficos e fílmicos, conversas, documentos escolares e produções das crianças.  

COM AS PROFESSORAS E AS CRIANÇAS 

Ao acompanhar, planejar, avaliar e estudar com o Grupo 3, fomos conectados por diferentes 

motivações e preocupações. Uma delas era produzir relações para além da sala de aula na escola, 

preocupados em romper com a esterilidade das práticas no chão de cimento. Esse elemento 

motivou-nos a tomar o pátio como potencializador de experiências para criar condições de 

desemparedamento da infância. Contamos com inspiração nas experiências divulgadas pelos 

projetos do Instituto Alana, como o Território do Brincar, Projeto Criança e Natureza, o movimento 

internacional de revitalização dos pátios escolares e os Guias das brincadeiras nos pátios escolares 

(2017, 2018). Esse mapeamento fazia composição com os desafios registrados no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) a respeito de outros usos para os espaços externos bem como de estratégias de 

revitalização.  

A relevância social consistia no permanente estudo e problematização com as crianças e 

suas famílias dos impactos de nossa intervenção, na escolha cotidiana de ações sustentáveis para 

preservação do planeta, no uso consciente dos recursos naturais e suas fontes e de nossa 

responsabilidade pelos bens naturais (TIRIBA, 2010). Desdobraram-se desse investimento 

atividades com materiais naturais colhidos no entorno (gravetos, sementes, folhas, pedras, argila) 

nas composições e brincadeiras em sala, a criação e manutenção de um jardim, o renovo e uso do 

pátio com lamas e percursos com água. Para além de uma condução pedagógica, despertamos a 

elaboração de brincadeira e investigação do movimento da natureza. Destacamos a composição de 

histórias, brincadeiras feitas pelas professoras (o escorrega de sabão, a ginástica historiada do 

menino aventureiro) e as brincadeiras feitas pelas crianças (pedras como ovo de dinossauro, 

rolamentos no morro de terra): 

─ Eu gostei de escorregar. O meu pai me joga lá no alto na piscina e eu caio 

(MENINA). 

─ Eu gostei da aventura na floresta (MENINO). 

─ Eu gostei, mas eu fiquei com medo (MENINA). 

─ Eu fiquei com medo também do desafio (MENINO). 
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─ Tinha um leão, eu gostei de pendurar na árvore, e tinha a cobra (MENINO). 

(CRIANÇAS do Grupo 3, trecho do diário de campo). 

Dentre os diferentes procedimentos utilizados para conferir visibilidade à avaliação discente, 

destacamos a ressonância do investimento em vídeos e em reuniões com as famílias como modo de 

discutir, compartilhar e qualificar a intervenção profissional e as experiências produzidas na escola 

com as crianças.es: a produção de vídeos das crianças e as reuniões com as famílias. 

O que os vídeos nos mostram? A edição das experiências coletivas em vídeos se expressou 

como produção cinematográfica, ao reunir, pelas temáticas da natureza, elementos que não puderam 

ser capturados nos outros procedimentos de registros: nas narrativas dos relatórios, na exposição, na 

sistematização das atividades escolarizadas, no portfólio, nas conversas realizadas nas reuniões com 

os familiares. Para elaborá-los, foi necessário aprender a operar com esse recurso. A intenção era 

que os vídeos tivessem curta duração (até 4min), reunissem registros fílmicos das experiências 

infantis conforme as temáticas do projeto e garantissem a identificação de todas as crianças. Depois 

de uma visualização prévia, as professoras sugeriram o tema do fundo musical. 

Diferente dos demais dispositivos que abordam as atividades e produções materializadas em 

papel, tela, argila, dentre outros, o vídeo não reúne trabalhos, mas captura as crianças, suas 

linguagens corporais, brincantes e interativas, suas criações, experimentações e usos dos espaços, 

tempos, brinquedos e sujeitos. Pequenos trechos fílmicos da vida das crianças, em um determinado 

contexto temático, considerando uma temporalidade específica, que afetou com outra intensidade as 

crianças, as professoras e as famílias.  

Sem dúvida, um expressivo recorte dos movimentos infantis coletivos na escola para 

guardar, rever e se emocionar. Foram apresentados na reunião com as famílias, encaminhados para 

que vissem com as crianças e, no retorno às aulas, as crianças também assistiram juntas. Uma mãe 

filmou o filho assistindo aos vídeos em casa. Ele narrava cada cena e se divertia se reconhecendo e 

aos colegas. Também assistimos em tela grande com as crianças aos seus filmes, às produções 

cinematográficas “O Grupo 3 e a água” e “O Grupo 3 e a terra”, que mobilizou outras conversas ao 

identificarem a si e aos colegas. Os vídeos movimentavam uma história vivida mas ainda não vista, 

um outro recurso para fabular o que já estava no corpo, nas suas expressões, nas experimentações. 

O que as reuniões nos mostram? As reuniões com os familiares foram realizadas nas 

semanas que finalizavam o primeiro e o segundo semestre. Na ocasião, as professoras apresentavam 
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uma síntese do projeto, destacando a relevância da participação das famílias sempre que foram 

solicitadas e pedindo a manifestação quanto ao que ressoa desse trabalho na vida das crianças.  

Cabe destacar que, nesse encontro, diferente dos registros narrativos nos corredores da 

escola, as famílias não cobravam a indicação de ementas ou objetivos de aprendizagem das 

crianças, uma solicitação capturada em nossas pesquisas. A conversa era outra! Mostravam-se 

emocionados com a leitura do portfólio, com os vídeos e com as ressonâncias da temática do 

projeto na vida das crianças. Uma hipótese é que buscamos trazer uma narrativa menos descritiva 

das crianças e mais intensiva dos encontros, o que também reverberou nas famílias.  

─ Agora eu entendo por que ele fica doido para brincar naquela montanha de terra 

todo dia na saída (MÃE). 

─ Eu não sabia que ele se divertia tanto rolando naquela inclinação. Entendo, agora, a 

roupa tão suja (MÃE). 

─ Mas em que tempo vocês conseguem preparar tudo para essas atividades 

acontecerem? São muito cuidadosas com nossos filhos (MÃE). 

─ O vídeo ficou profissional, parabéns pelo esforço (PAI). 

─ Os vídeos estão uma graça, são uma lembrança linda dos colegas e do tempo em 

que estuda aqui (MÃE). 

─ Vendo tudo isso que é feito aqui, tenho mesmo que me acostumar com a ideia de 

quem não tenho mais um bebê (MÃE). 

Além desses elementos, as professoras dessa instituição investiram em mostras culturais, 

apresentação de dança, produção de livros e revistas com as crianças, portfólios individuais, 

relatórios com histórias coletivas, relatórios com narrativas individuais sobre as crianças, dentre 

outros instrumentos de registro e comunicação dos processos vividos. Assim, reconhecemos que 

tudo isso já habita a escola. Contudo, nossa intervenção colaborativa está na concepção, e na sua 

potência criativa para ampliar modos de pensar, fazer, registrar, reunir e compartilhar o que é feito 

na escola. 

SOBRE PREOCUPAÇÕES QUE NÃO IMOBILIZAM, MOVEM A PRODUÇÃO COLETIVA 

O nosso investimento está centrado na defesa da escola pública e de qualidade, e na 

insurgência de práticas colaborativas que valorizem o que produzimos juntos como modo de 

fortalecimento da condição autônoma e política docente. Com os cotidianos escolares, temos 
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ampliado práticaspolíticas curriculares e avaliativas na educação infantil, tomando como 

centralidade a criança no seu tempo presente, não o ensino subsequente ou as expectativas de 

futuro. 

Também indicamos nossa preocupação com o momento político em que vivemos, que 

desconsidera os saberes, fazeres e poderes aqui enfrentados. Especialmente, com a publicação em 

29 de junho de 2018 do Decreto Nº 9.432, que regulamenta a Política Nacional de Avaliação e 

Exames da Educação Básica (PNAEEB), sem, no momento, descrever especificidades para a 

educação infantil. Assim como a BNCC (2019), a PNAEEB está atrelada a um modo de 

composição com a educação básica, centrada em resultados, tal como mencionam os Art. 4º e 5º:  

Art. 4º Integram a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica: 

I - o Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb; 

II - o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - 

Encceja; e 

III - o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. 

Art. 5º O Saeb é um conjunto de instrumentos que permite a produção e a 

disseminação de evidências, estatísticas, avaliações e estudos a respeito da qualidade 

das etapas que compõem a educação básica, que são: 

I - a Educação Infantil; 

II - o Ensino Fundamental; e 

III - o Ensino Médio 

Essa publicação vai na contramão dos estudos e práticas defendidas pelos diferentes 

movimentos interfóruns, com destaque para Anfop, Anped, Mieib, Undime, dentre outros. Nosso 

investimento permanece em fundamentar, fortalecer, discutir e divulgar o temos coletivamente 

produzido, seguindo critérios de qualidade contextualmente discutidos na educação infantil, em 

atenção às crianças. 
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo ampliar sentidos de currículo e avaliação nos espaços e tempos da 
educação infantil, em atenção às diferentes linguagens das crianças. Com centralidade na avaliação 
discente (avaliação da aprendizagem ou avaliação do desenvolvimento), justifica-se pela intenção de 
causar fissuras nas concepções avaliativas diagnósticas de estágio de desenvolvimento e de preparação 
para o ensino fundamental. Assim, atravessamos o seguinte campo problemático: quais estratégias 
avaliativas descolam esse processo vivido pelas crianças dos julgamentos classificatórios? Realiza 
conexões com a noção de currículos em redes de conhecimentos (fazeres, saberes e poderes), com a 
compreensão de avaliação como prática cartográfica de registros cotidianos, bem como com a 
ampliação de redes de sentidos conduzida com Deleuze e Guattari. O investimento metodológico na 
pesquisa com o cotidiano é realizado em uma instituição de educação infantil da autarquia federal de 
ensino com crianças de 3 anos de idade, no ano letivo 2018. Dentre os diferentes procedimentos 
utilizados para conferir visibilidade à avaliação discente, destaca a ressonância do investimento em 
vídeos e em reuniões com as famílias como modo de discutir, compartilhar e qualificar a intervenção 
profissional e as experiências produzidas na escola com as crianças. Para tanto, o texto desdobra-se em 

http://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/8353/114114392
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investimentos, interessados em contextualizar o debate nas prescrições curriculares, apresentar a 
abordagem teórica, desenvolver a proposta metodológica, discutir as cenas da pesquisa com o 
cotidiano. Por fim, realiza algumas problematizações para permanecer ampliando o debate em atenção 
às políticas públicas sistêmicas atuais que vão na contramão do investimento na criança e nas suas 
demandas do tempo presente.  

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Educação Infantil; Avaliação discente; Avaliação de processos. 

O CINEMA MOVIMENTANDO FAZERES E OUTROS MODOS DE PENSAR O CURRÍCULO 

E A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
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CARTOGRAFIAS INICIAIS DE PESQUISA ENTRE SABERES, FAZERES E PODERES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Este texto é um desdobramento de uma pesquisa cartográfica1 com os cotidianos de um 

Centro Federal de Educação Infantil no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, além de 

se articular com um projeto de pesquisa que enfatiza a problematização do currículo e da avaliação 

que, no recorte desses escritos, abordará as possibilidades de pensar currículos, avaliação e cinema 

em processos inventivos com crianças e docentes.  

Lançamo-nos na tentativa de praticar uma cartografia sentimental (ROLNIK, 2007) de 

pesquisa com os cotidianos escolares, acompanhando processos vividos e praticados com 

professoras e crianças, entre cinco e seis anos de idade, de duas turmas. Buscamos ressaltar esses 

praticantes (CERTEAU, 1996) como produtores de fazeres, saberes e poderes na Educação Infantil; 

de avaliações potentes para impulsionar a docência vivida-praticada, fazendo ver e falar 

(DELEUZE, 2007) múltiplas aprendizagens ativas. Com esse desejo, fomos tocados pela 

complexidade das cenas cotidianas e de suas múltiplas relações, não apenas capturando-as, mas, 

juntamente com elas, produzindo sentidos e contestando a vida reativa (BRITO, 2016). 

 Entramos nas redes de afetos com crianças e professoras e demais praticantes desse espaço-

tempo, na tentativa de tecer outros modos de se pensar avaliação. Avaliar como ato que – para além 

da tentativa de representar/apresentar/medir o aprendido – deseja criar, valorar, estimar 

(NIETZSCHE, 2011) diferentes aprendizagens agenciando-as coletivamente em produções 

 
1 Escrita oriunda de pesquisa de mestrado concluída em 2019. Apresenta algumas imagens de pesquisa realizada entre 
os anos de 2017 a 2019 em um Centro de Educação Infantil localizado na Universidade Federal do Espírito Santo 
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cinematográficas e pedagógicas com as crianças e docentes que vivem-pensam-praticam a docência 

nas relações tecidas entre si.  Para tanto, pertencemos a diferentes territórios que até então não 

habitávamos e nos deixamos levar por esse campo coletivo de forças (BARROS; KASTRUP, 

2015). Nesse sentido, entendemos que “há um coletivo se fazendo com a pesquisa, há uma pesquisa 

se fazendo com o coletivo” (BARROS; KASTRUP, 2015, p. 73). Assim como na relação de 

docência avaliam-se e compõem currículos a todo instante, com ou sem registro escrito, a partir dos 

valores criados, abandonados, recriados e transcriados (CORAZZA, 2013) coletiva e ativamente. 

 Praticamos a cartografia sentimental sem a pretensão de propor verdades, o que desejamos foi 

engendrar a potência das experimentações e dos saberes e fazeres cotidianos. Ao lançar uma 

“atenção flutuante, nos colocamos abertos aos acontecimentos e concentrados por meio de nosso 

corpo vibrátil que nos sensibiliza a produzir sentidos” (LOURENÇO, 2015, p. 58). 

 Nesse sentido, entre os procedimentos investigativos foram realizados como estratégias 

metodológicas para a produção de dados a observação participante, a escrita do diário de campo e a 

aposta nas “redes de conversações” (CARVALHO, 2009) com crianças e professoras. Escolhemos 

compor com redes de conversações, pois envolvem discursos, textos, narrativas, imagens, sons, 

encontros, silêncios e silenciamentos ... (CARVALHO, 2009). 

 Apostamos, ainda, no conceito de “devir-criança” (DELEUZE; GUATTARI, 1997), para 

pensar em crianças e professoras produtoras de pensamentos entre diferentes práticas inventivas, 

que se constituem como outras possibilidades de deslocar o campo avaliativo de um processo 

endurecido, reativo, eficientista, excludente e que não abarca a riqueza de saberes e fazeres vividos 

e praticados na Educação Infantil. Assim, reconhecemos os diferentes modos de fazer, 

especificamente no que diz respeito aos movimentos curriculares e aos processos avaliativos, como 

linhas flexíveis para além dos aspectos representacionais e recognitivistas, compondo possibilidades 

outras para os currículos e para a avaliação; afirmando ambos como movimentos ativos de criação e 

insurgência, através dos quais é estimulada a manifestação e a atitude questionadora dos valores de 

rebanho (NIETZSCHE, 2011), potencializando as singularidades, a diferença. 

 Desse modo, escolhemos compor com imagens cinema (DELEUZE, 2007) e com imagens 

escolas (RODRIGUES, 2015) produzidas pelas/com as crianças e professoras como linhas de fuga 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995) para os currículos, as infâncias e os processos avaliativos. As 

imagens escolas foram cartografadas nos diferentes espaços-tempos cotidianos, nos currículos 

vividos e praticados, nas experimentações pedagógicas, nos encontros com as crianças, enfim, entre 

os saberes e fazeres que insurgiram na escola. 
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 Em meio às cartografias cotidianas, nossa pesquisa não se destinou a uma coleta de dados, 

mas uma produção coletiva em composição com o campo problemático do estudo: que imagens de 

currículos e de avaliação têm sido produzidas em nossas escolas? Mobilizando encontros com o 

cinema na tentativa de provocar crianças e professoras a fabularem imagens e discursos outros para 

as imagens escola. Para tanto, objetivamos problematizar em que sentido a produção de imagens 

cinema com crianças e professoras provoca modos outros de pensar práticas, registros e produções 

pedagógicas com as crianças na Educação Infantil. 

 De tal modo, a configuração da intencionalidade deste texto e a composição do campo 

problemático se desdobraram de alguns campos teóricos que nos aproximamos, principalmente, 

pelas linhas de pensamento com Barros e Kastrup (2015) a partir da pesquisa cartográfica, com 

Carvalho (2009, 2012) no que diz respeito ao currículo e às redes de conversações, com o conceito 

de cinema a partir dos estudos de Deleuze (2007), com o conceito de devir-criança especialmente 

em Deleuze e Guattari (1995, 1997, 2007).  

 Buscamos nos distanciar do uso do cinema como ilustração de conteúdos, ou apenas para 

retomar o que é discutido em sala de aula. Embora essa prática seja considerada, não era a intenção 

da pesquisa. O que nos interessava, como afirma Deleuze (2007, p. 29), é “[...] o cinema se 

tornando não mais empresa de reconhecimento, mas de conhecimento”, de criação, de afirmação. 

 Nesse sentido, a partir de Deleuze (2007), apostamos no cinema como um modo de pensamento. 

Compreendemos que “[...] o cinema é uma força que nos leva ao movimento do pensar, que 

propicia encontros, experiências, que nos possibilita a surpresa, o choque, o silêncio, a indagação, 

permitindo habitar outros/novos territórios ainda não sentidos e vividos” (CARVALHO; SILVA, 

2014, p. 90). 

 Diante do exposto, a relevância deste estudo para o campo da Educação, especificamente 

para a Educação Infantil, se desdobra das redes de afetos experimentadas e compartilhadas com 

crianças e professoras, nos encontros com imagens cinema e o devir-criança, apontando o desejo de 

produzir imagens outras de infância, de currículo e de avaliação, ao considerar uma multiplicidade 

de saberes e fazeres intensivos e inventivos que habitam os espaços-tempos escolares. 
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QUANDO O CINEMA MOBILIZA CURRÍCULOS INVENTIVOS E INVERTE A LÓGICA 

SOBRE COMO AVALIAR  

Ora, a infância e suas imagens, juntamente com aquilo que nela e por ela deriva em 

múltiplas formas, acenam-nos para uma efetiva política inventiva que, escapando das 

normativas e das disposições gerais, criam campos de experiências que vazam por 

micro-poros; apresentam virtualidades estéticas impensáveis [...] (CARVALHO; LEITE, 

2018, p. 398). 

 Em nossa pesquisa, as imagens de pensamento de crianças e professoras são composições 

coletivas disparadas no encontro com as imagens cinema e as imagens escola. Nossa tentativa foi 

provocar imagens de pensamentos configuradas nas dobras do tempo escolar, habitual e inventivo, 

pela potência das imagens e do devir-criança. 

 Para tanto, em meio aos acompanhamentos das turmas que compuseram a pesquisa, 

mobilizamos encontros com imagens cinematográficas por meio de curtas-metragens, filmes de 

animação, elaboração de roteiros, criação de personagens, confecção de cenários, a fim de 

movimentar pensamentos com crianças e professoras, apostando em diferentes práticas curriculares 

e avaliativas pautadas pela invenção e pela coletividade. Currículos, entendidos como redes de 

conversações e ações complexas (CARVALHO, 2009), cujo a constituição é a todo instante 

negociada, deslocada e movimentada na/pela docência. Ação em muito impulsionada por avaliações 

potentes em fazer falar e ver (DELEUZE, 2007) os saberes, fazeres e poderes transcriados 

(CORAZZA, 2013) nos cotidianos escolares pesquisados. 

 Para nós, o conceito de currículo se distancia “[...] de sua representação fixa/definitiva, indo 

ao encontro de sua condição de fluxo, de redes, de nomadismo, de composições e deslizamentos, 

[...], fazendo vazar toda e qualquer possibilidade de um significado fixo ou de um determinismo 

conceitual” (FERRAÇO, 2017, p. 535). Assim como os processos avaliativos, que extrapolam a 

quantificação e hierarquização entre quem sabe mais e quem sabe menos. Compondo processos 

avaliativos desejantes por criar agenciamentos coletivos de enunciação encharcados por 

aprendizagens, ativas, experienciadas e que passam, acontecem (LARROSA, 2002), no/com o 

coletivo escolar. 

 Apostamos no currículo como acontecimento (DELEUZE; GUATTARI, 2007), não sendo 

possível prescrevê-lo, nem ao menos determiná-lo, pois o acontecimento é da ordem do acaso, ele é 

o próprio sentido (DELEUZE; GUATTARI, 2007). Portanto, seguimos o fluxo de processos 

avaliativos que se fazem pelo que se passa entre as relações estabelecidas, entre professoras e as 
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crianças; crianças e crianças; crianças e imagens; crianças e os movimentos do pensamento. 

Distanciando-se das representações valorativas, afirmando que “[...] não há verdade em si, real em 

si, mas apenas vivências, interpretações, avaliações de tudo que criamos [não havendo portanto] 

uma verdade do mundo, [embora tudo se constitua] pela avaliação” (BRITO, 2016, p. 161). Avaliar 

é criar, é afirmar. 

 Sendo assim, os currículos enquanto acontecimento se engendram às redes cotidianas, se 

repetem e se diferenciam em cada prática compartilhada entre seus praticantes. Currículos 

normativos e currículos desviantes acontecem a todo instante na escola, sem que haja um controle 

possível sobre eles. Nesse entrelugar de produção curricular se faz necessário pensar os 

movimentos avaliativos que são tecidos. Como emergem? Quais práticas enunciam? Que discursos 

abarcam sobre a aprendizagem na e com a infância? Quem avalia? Qual o papel da criança como 

avaliador de si e do outro como corpo coletivo que produz saberes, fazeres e poderes? 

 Dessa forma, ao falarmos de processos avaliativos, consideramos que em todos os 

momentos, na Educação Infantil, estamos construindo diferentes maneiras de avaliação. Seja por 

meio de escritas, conversas, observação, vídeos, múltiplos registros são praticados por professoras e 

crianças que em seus processos de ensino-aprendizagem, criam e re-criam e se colocam em 

movimentos de avaliação constantes de suas práticas.  

 Para tanto, entramos em composição com os corpos na Educação Infantil, a partir dos 

encontros com as imagens cinema, na tentativa de compor outras imagens possíveis de currículos e 

de avaliação. Como podemos observar nas narrativas que se seguem: 

─ Existem muitas dúvidas em relação ao currículo da Educação Infantil, por muito 

tempo sempre foi visto como um preparatório para o ensino fundamental com 

atividades que priorizavam a motricidade e as habilidades manuais, entretanto acredito 

que em muitos lugares essas práticas ainda são utilizadas, mas com a chegada dos 

novos materiais e de pesquisas na área, o currículo para educação infantil foi 

ampliando, priorizando as brincadeiras e as interações das crianças com o mundo. 

Assim acredito que na prática exista essa variedade de currículos sendo praticados 

(PROFESSORA 1, narrativa registrada em pesquisa de campo, 2018). 

─ Nós estamos avaliando o tempo todo. Muitas vezes se privilegiam os relatórios 

como instrumento de avaliar a aprendizagem de uma criança, mas percebemos por 

meio de nossas atividades o quanto as crianças se desenvolveram para além do que 

podemos transcrever, e ainda, percebemos que por meio de registros em vídeo, ao 

filmar as crianças em suas relações e atividades, os pais puderam entender um pouco 
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mais da complexidade cotidiana na Educação Infantil (PROFESSORA 2, narrativa 

registrada em pesquisa de campo, 2018). 

 O que essas narrativas enunciam? Há uma prática única ou, ainda, “melhor”, de se avaliar na 

Educação Infantil? Como as professoras e as crianças têm praticado os currículos nos cotidianos 

escolares? Seguindo modelos e prescrições? Não negamos a importância dos textos prescritivos, 

nem dos conteúdos, nem tampouco afirmamos uma forma de avaliar em detrimento de outra, mas 

buscamos problematizar que movimentos outros de fazeres, saberes e poderes existem em nossas 

escolas. Com o cinema, enquanto movimento de pensamento, é possível deslocar professoras e 

crianças a criarem outras imagens escola a partir do devir-criança que os levam a fabular, inverter a 

lógica habitual e apostar em uma multiplicidade de existências para os processos de ensino-

aprendizagem. Criações afirmativo-avaliativas de aprendizagens forjadas na/pela docência que são 

“o tempo todo” agenciadas coletivamente. 

 Nesse sentido, buscamos por meio dos encontros disparados pelas imagens cinema, tecer 

outros possíveis para os saberes e fazeres na Educação Infantil, entendendo que o currículo é 

composto “[...] por tudo aquilo que é vivido, sentido, praticado no âmbito escolar e que está 

colocado na forma de documentos escritos, conversações, sentimentos e ações concretas 

vividas/praticadas pelos praticantes do cotidiano” (CARVALHO, 2009, p. 179), constante criar-se 

que, assim como a avaliação “[...] reúne a promessa de que algo possa ser atingido e, por outro lado, 

a necessidade de derrubar e de criar algo” (BRITO, p.150, 2016). 

 Com as crianças e professoras, exploramos currículos ao mobilizarmos conhecimentos 

tecidos em redes de afetos com as imagens cinema. Nesses encontros, questionamos a realidade 

imagética da qual temos constituído, produzindo novos sentidos individuais e coletivos para as 

imagens escola, e traçamos, ainda, linhas de fuga em meio às redes de conversações pela potência 

das imagens que nos movimentam a pensar. Da mesma maneira, em diferentes modos de registros, 

fazeres e saberes, as professoras se permitiram uma abertura de suas práticas pedagógicas ao 

proporcionarem imagens avaliativas e curriculares em diferentes espaços-tempos escolares: 

─ Acredito que o processo criativo se faz quando as concepções que embasam o 

trabalho pedagógico potencializam a superação do ‘sempre mesmo’. Também a 

autonomia docente é fundamental tendo em vista que favorece a inventividade, o 

levantamento de ideias junto das crianças, a construção de propostas de trabalho que 

acolham as necessidades e desejos dos sujeitos envolvidos no processo formativo 

(PROFESSORA 3, narrativa registrada em pesquisa de campo, 2018). 
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 Em meio às diversas linhas que traçam fugas da rigidez, as imagens cinema emergiram 

possibilidades de criação de outras imagens curriculares e avaliativas, imagens pensadas enquanto 

linhas fluidas e intempestivas que escapam a corporificação habitual da imagem escola hegemônica. 

O encontro das crianças e das professoras com as imagens cinematográficas provocaram novas 

imagens escola pelas quais o pensamento foi impulsionado a criar de modo coletivo, ao se partilhar 

o desejo, a curiosidade, os saberes infantis com os saberes da docência. 

 Como afirma Carvalho (2012, p. 8), “[...] nas crianças, pode-se melhor observar o devir 

manifestando-se num único e mesmo plano da vida”. As crianças, em suas imagens de pensamento, 

desviam as imagens escola dogmáticas que tentam controlar os corpos, perpetuando outros modos 

de existência, pois suas imagens são da ordem do acontecimento, do devir-infância. Abaixo, 

trazemos narrativas de um dos encontros mobilizados com uma das turmas na elaboração do filme 

de animação “Formigas em ação”, como uma tentativa de provocar o pensamento com crianças, 

professoras e imagens cinema, ao fabular imagens e discursos a partir do roteiro do filme:  

– Era uma vez... Várias formigas, disse uma criança.– E o que elas estavam fazendo? 

Continuou a professora. 

– Elas se encontraram e decidiram que seriam formigas aventureiras amigas, 

respondeu outra criança. 

– Onde elas estavam? Indagou. 

– Na floresta! Disse uma criança. 

– Já sei! Elas foram passear de louva-deus pela cidade, completou outra. 

– E outras formigas estavam na praia, continuou... 

– E o que estavam fazendo na praia? A professora queria detalhes... 

– Coloca assim: “Hashtag nadavam”  

#nadavam, #surfavam, respondeu uma menina. 

– O que aconteceu? Disse a professora.  

– Corriam o risco de serem atacadas por um tubarão, fabulou um menino (DIÁRIO 

DE CAMPO, trechos do roteiro do filme “Formigas em ação”,2 2018).  

 
2 O filme de animação “Formigas em Ação” produzido com crianças e professoras está disponível para acesso em 
<https://www.youtube.com/watch?v=0vOoNw-K5XM>. 
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 Nesse sentido, crianças e professoras abriram o campo de possibilidades ao produzirem 

outras imagens escola que se desdobravam por entre cinema, criação de roteiros, passagens de 

cenas, personagens, conversas, gravação, entre outras práticas que se distanciavam de uma única 

maneira de agir, pensar, avaliar, para articular um mundo de possíveis. Multiplicidade de 

agenciamentos afirmativo-expansivos-avaliativos de aprendizagens, criadores de embriões que 

rasgam a negação da representação produzindo o diferente. Assim, entre imagens cinema e devires-

criança que tomaram conta dos corpos dos praticantes, diferentes imagens de pensamento foram 

surgindo, colorindo as redes de saberes, fazeres e poderes na Educação Infantil. 

CONSIDERAÇÕES FLUTUANTES: POR OUTRAS IMAGENS ESCOLA POSSÍVEIS... 

 Ao lançarmos o questionamento sobre que imagens de currículos e de avaliação têm sido 

produzidas em nossas escolas, não buscamos encontrar respostas prontas a nossa problematização. 

Nós desejamos deslocar o pensamento ao apostar em outras possibilidades de existência para os 

currículos e para os processos avaliativos na Educação Infantil, a partir do encontro com crianças, 

professoras e imagens cinema. 

 Portanto, nos envolvemos na tentativa de entender em que sentido a produção de imagens 

cinema com crianças e professoras provoca modos outros de pensar práticas, registros e produções 

pedagógicas com as crianças. Buscamos cartografar movimentos inventivos que irrompem as 

prescrições dos processos de ensino-aprendizagem em “transcriações infantis” (GOMES, 2019).  

 No sentido de Deleuze (2007), “o cinema nos dá um mundo”, ou seja, abre o campo dos 

possíveis para se produzir experiências éticas e estéticas que se deslocam pelas imagens cinema e 

pelas imagens escola. Provoca afecção de corpo e pensamento, afetos que convidam a coletividade 

da educação infantil a inventar, estimar, produzir seus valores. Crianças e docências inventivas, 

tecendo currículos que alargam os processos aprendentes quando invertem a lógica de 

experimentação do tempo cronometrado para o tempo em sua duração, alertando a docência para as 

possibilidades de produção de saberes, fazeres e poderes que atravessam e constituem as redes de 

conhecimentos, imagens e vidas com as infâncias. 

 Assim, experimentamos imagens escolas outras. Pensamentos outros. Tempos outros. 

Currículos outros. Espacialidades outras. Avaliações outras. Pois, não há movimento único, nem 

escola única, ou prática única. Mas, redes de ensino-aprendizagens coletivas, imersas em um vasto 

campo de possibilidades que acontecem nos cotidianos – nem sempre iguais – da Educação Infantil. 
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 Nas cartografias rabiscadas em nossas pesquisas, algumas pistas deixadas pelos encontros 

com as imagens cinema, com as crianças e com as professoras, deslocaram nosso olhar atento para 

a força dos processos inventivos na elaboração de outros modos de se produzir currículos, de se 

avaliar, de se registrar os processos aprendentes e de pensar tais registros – tanto curriculares 

quanto avaliativos – como máquinas ao invés de produtos. Máquinas de fazer ver e falar 

(DELEUZE, 2007) o que acontece no cotidiano escolar, o que através dele passa. As imagens de 

currículos e de avaliação que se produzem nos contextos educativos são múltiplos, plurais, 

individuais e coletivos, intencionais, mas também, da ordem do acontecimento, do que emerge 

como potência inventiva, como outra maneira de fazer, saber e viver a educação. 
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Resumo 

O presente texto percorre os movimentos de pensamento de crianças e professoras no encontro com o 
cinema como outras possibilidades de se pensar o currículo e a avaliação na Educação Infantil. Objetiva 
problematizar em que sentido a produção de imagens cinema com crianças e professoras provoca 
modos outros de pensar práticas, registros e produções pedagógicas com as crianças. Busca deslocar os 
currículos e os processos avaliativos, ao tecer movimentos aprendentes para além da lógica dogmática 
que endurece os corpos, e que privilegia uma imagem de educação em detrimento de processos 
inventivos. Para tanto, aposta nos saberes, fazeres e poderes que se correlacionam nos espaços-tempos 
da Educação Infantil. Desse modo, questiona-se: que imagens de currículos e de avaliação têm sido 
produzidas em nossas escolas? Mobiliza encontros com o cinema na tentativa de provocar crianças e 
professoras a fabularem imagens e discursos outros para as imagens escola. Utiliza, como enfoque 
teórico-metodológico, a pesquisa cartográfica com os cotidianos escolares de um Centro Federal de 
Educação Infantil de Vitória/ES, e toma, como estratégia metodológica, as redes de conversações na 
constituição de um corpo coletivo de pesquisa. Para tanto, tece conversações com as linhas de 
pensamento, principalmente, de Barros e Kastrup (2015), Carvalho (2009, 2012), Deleuze (2007) e 
Deleuze e Guattari (1995, 1997, 2007). Por fim, aposta que ao lançar questionamentos sobre as imagens 
escola que se têm produzidas, desloca-se o pensamento para outras maneiras de existência, 
potencializando os saberes e fazeres inventivos, a partir do encontro com crianças, professoras e 
imagens cinema na Educação Infantil. 

Palavras-chave: Cinema; Currículo; Avaliação; Educação Infantil. 

EXPERIÊNCIAS INVENTIVAS TESSIDAS NOS ENTRELUGARES DA AVALIAÇÃO 

ESCOLAR DAS CRIANÇAS 

Iguatemi Santos Rangel – CE/UFES 

Fernanda Vieira Medeiros – PMV 

Kelen Antunes Lyrio Raposo – PMV 

Karina Monjardim – UFES 

UM TERRITÓRIO INVENTIVO 

Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso.  

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios. 

Manoel de Barros 

Sentir os processos de aprendizagem e criar maneiras de avaliar o que nos passa e o que nos 

afeta pode ser uma questão de como estamos sendo aparelhados. No fragmento da poesia 
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Apanhador de Desperdícios, Barros (2010), traz um território, ao dizer que foi aparelhado para 

gostar de passarinhos, e, nos coloca diante de um verso instigador quando declara: “Meu quintal é 

maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios”. O território aqui, ativa os elementos da 

intimidade, das singularidades, dos contextos de uma tessitura menor, potência minoritária, 

aprenderdesaprender, fonte de desperdícios. 

Assim, nesse texto, em um exercício territorial com as experiências enunciadas como 

desperdícios, nos colocamos o desafio de desenvolver as seguintes problematizações no campo do 

currículo e dos processos de avaliação na educação infantil: como podemos pensarsentir a 

avaliação escolar entre os agenciamentos de um apanhador de desperdícios? Podemos criar modos 

de existência que disparam das forças inventivas? Como as crianças produzem seus 

territórioscurrículos? 

Muitas questões, inúmeras sensações e diferenciadas experiências desejam afirmar nossa 

aposta política aparelhada nos entrelugares das artistagens das crianças que geram novas maneiras 

de acontecer no mundo (CORAZZA, 2006). As infâncias movem forças, exercem também 

perturbações, provocam o saber científico com seus voos descontínuos e com suas resistências.  

Um território pode produzir configurações enquanto artes de viver, deslocando conceitos, abrindo 

fendas nas paredes curriculares da excessiva racionalidade técnica dos campos epistemológicos 

delimitados. O território é um lugar de passagem, traz em si forças moleculares (DELEUZE, 

GUATTARI, 2012).   

As configurações desta pesquisa articulam os processos de aprendizagem, também 

nomeados, como currículoexperiência, traçando linhas da produção de subjetividades daquilo que 

nos compõe. Um estilo cartográfico de olhar, falar, ver, silenciar, sentir os acontecimentos. 

Maneiras de acompanhar as pistas do cotidiano. Uma metodologia dando-se entre os encontros. A 

cartografia é transversal, visto que desestabiliza as categorizações do eixo vertical/horizontal 

(KASTRUP; BARROS, 2010). Desestabilizar, criar fissuras nas padronizações pode estar sendo 

uma política de pensamento da potência criadora das crianças, dos saberes, dos fazeres. É tempo de 

tensões e de insurgências. É tempo de amizade, de afeto, de escritas com Deleuze, Guattari, Kohan, 

Kastrup, Larrosa, Barros, López e outros. 

UM APANHADOR DE DESPERDÍCIOS 

Nossas linhas investigativas provocam o pensamento tensionado com a lógica do 

desaprender, talvez a experiência do menor, o modo de viver sendo apanhador de desperdícios. 
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Como sinaliza Deleuze (2015) ao falar de uma “literatura menor”, o devir-minoritário, expondo o 

que uma minoria faz em uma língua maior. As crianças desobedecem a linguagem, fazem gaguejar 

a língua. Elas não se amedrontam diante da forma vertical e horizontal dos saberes e dos fazeres, 

pois são artistas modulando a matéria. 

Neste sentido, na travessia do que nos afeta, podemos compreender os processos de 

aprendizagem, digamos, a produção de conhecimento, como experiência da complexidade, que atrai 

mundos singulares e múltiplos, onde o conhecer envolve uma posição em relação ao mundo e a si 

mesmo, uma atitude, um ethos, uma aventura. Aprender é problematizar, é um gesto político: 

[...] o melhor aprendiz não é aquele que aborda o mundo através de hábitos 

cristalizados, mas aquele que consegue permanecer sempre em processo de 

aprendizagem. O processo de aprendizagem permanente pode, então, igualmente, ser 

dito de desaprendizagem permanente. Em sentido último, aprender é experimentar 

incessantemente, é fugir ao controle da representação (KASTRUP, 2015, p. 105). 

As crianças povoam a escola de ideias novas. Correm pelo território do saber fazendo 

desaprender a norma. Fazem tremer os dogmas de uma educação sagrada. As crianças estão no 

meio, logo, são inventivas. O sentido de invenção acompanha o pensamento de Deleuze (2013): é 

preciso pegar as coisas para extrair delas as visibilidades, é necessário rachar as palavras ou as 

frases para delas extrair os enunciados. Uma educação que não se conforma com o que está dado e 

acabado, uma cena de vida, arteiros que escrevem e inscrevem suas experiências desafiando o 

formato prescritivo de entender o mundo, e, de avaliar o que estamos sendo.  

No cotidiano das cenas vividas, experimentamos leituras desse lugar tensionado dos saberesfazeres. 

Uma cena nos move e traduz alguns elementos avaliativos da tessitura do tempo cronológico e do 

tempo intensivo. Inventar mundos é produzir conhecimento. E, a escrita faz do pensar uma festa? 

(CORAZZA, 2006).  

A cartografia é utilizada como estratégia metodológica para um mapeamento das cenas de 

vida de um exercício territorial com crianças de 5 e 6 anos, de um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) de Vitória/ES. Toma uma oficina de literatura como dispositivo para produção de 

dados das experiências enunciadas como desperdícios, aprenderdesaprender. Uma metodologia 

dando-se entre os encontros. 

Sigamos no ritmo da escrita. Com os elementos da Experiência G (Imagem 1), passamos a 

narrar uma cena do cotidiano das aulas na educação infantil. A questão começa pedindo que as 

crianças escrevam os nomes das figuras colocando uma letra em cada quadradinho. As letras 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 120 

ficaram ali, presas no quadradinho, representavam as palavras caracol; sapo; borboleta e sol. Que 

festa poderiam fazer? Avaliando os objetivos chegamos em algum ponto, porém, inventar mundos 

rompe com os quadradinhos, com as grades que prendem as letras. No meio do caminho da 

experiência encontramos Pedro Lucas bem animado para a festa. A escrita faz do pensar uma festa? 

Insistimos com a ideia de Corazza, e, perguntamos se ele queria escrever uma história com aquelas 

palavras, no caso, caracol, sapo, borboleta e sol.  

Começamos assim: Um dia... E lá foi Pedro Lucas voando festejar liberdade. Experiência P 

(Imagem 2): “Um dia, o caracol brincou com as borboletas. O sapo também brincou. Um dia o sol 

bateu forte com a sua luz. Deu sinal que queria brincar também”.  

Uma vida vibrando diferença, sondando pistas para o exercício de si. Um grau de liberdade 

nas linhas de fuga, possíveis sonoridades afectivas batucando mais vozes, mais ritmos com Deleuze 

(2015, p. 39): “Escrever como um cachorro que faz seu buraco, um rato que faz sua toca. E, para 

isso, achar seu próprio ponto de subdesenvolvimento, seu próprio dialeto, seu próprio terceiro 

mundo, seu próprio deserto”. Força dos processos inventivos que nos modificam tornando novo 

nosso modo de pensar e de sentir, fazendo vibrar intensidades de uma existência menor.  

Escutamos diferenciadas sonoridades, inacabamento das palavras. Texto vivo. Língua não 

medida. Aprender em meio às oscilações que deslocam a lógica representacional. Frequências 

territoriais dos encontros. Corpo que brinca, meninice do tempo aprontando uma língua do fora: 

modo de distender as estruturas alargando inventividades. Caminhar pela escola refugiando-se nos 

lugares de passagem, território infância. Currículoexperiência. Podemos compor pensando a 

avaliação no meio. 

ENCONTROS COM OUTRAS EXPERIÊNCIAS, PISTAS DE UM CURRÍCULOAVALIAÇÃO 

Falar em avaliação com crianças pequenas, crianças de 6 meses a 6 anos, crianças que estão 

na Educação Infantil, nos faz caminhar na contra mão da avaliação como algo fechado, julgador e 

aprisionador, pensamos nas diferentes experiências, na novidade do encontro, nas relações das 

crianças com o mundo e nas possíveis aprendizagens, em um corpo que brinca, na meninice do 

tempo, nas inventividades desse corpo criança que se deixa expor, por isso experiência. Experiência 

no sentido de Larossa: 

O sujeito da experiência é um sujeito ex-posto. Do ponto de vista da experiência, o 

importante não é nem a posição (nossa maneira de pôr-nos), nem a o-posição (nossa 

maneira de opor-nos), nem a im-posição (nossa maneira de impor-nos), nem a pré-
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posição (nossa maneira de propor-nos), mas a exposição, nossa maneira de ex-por-

nos, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de 

experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se ex-

põe. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe 

acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada lhe 

afeta, a quem nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere. 

O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um 

espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele a prova e buscando nele sua 

oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de estrangeiro, 

de exílio, de estranho e também o ex de existência. A experiência à passagem da 

existência, a passagem, de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas 

que simplesmente ex-iste de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente 

(LARROSA, 2004, p. 161). 

Experiência de ser criança, a experiência da infância, que nos remete a novidade, ao 

primeiro contato, a primeira vez, podemos dizer: o que potencializa essa experiência seria o 

encontro da criança pequena com o mundo, e aí falamos de tudo que esse mundo traz (pessoas, 

coisas, animais, sons, texturas, cores, sabores) seria a novidade do encontro, a novidade nos remete 

a experiência primeira, o contato com o novo.  

A escola, então, seria esse lugar de encontros, encontro das crianças com as outras crianças, 

encontro das crianças com a professora, com o espaço tempo, com brinquedos, com materiais 

diferentes, com músicas, com sons, cheiros, sabores. Nesse encontro as experiências acontecem 

como o menino aprendiz, que está sempre desaprendendo nas experiências, nos encontros para 

aprender novamente aprenderdesaprender ou desaprenderaprender. Essa experiência do encontro, 

da novidade, nesse momento, nessa relação é possível aprender ou desaprender. Então, como 

avaliar? Quem avaliar? O que avaliar? Pra que avaliar? A criança aprende na e com a experiência 

do encontro. Medir, classificar, mensurar o que aprendeu ou desaprendeu nos parece impossível, se 

para aprender é preciso também desaprender. 

É possivel pensar, com as crianças, a experiência de um currículoavaliação no encontro 

entre, como nos traz Kohan (2007, p. 98)? 

[...] Quem sabe, tal encontro entre uma criança e uma professora ou entre uma criança 

e outra criança ou, ainda, entre uma professora e outra professora possa abrir a escola 

ao que ela ainda não é, permita pensar naquilo que, a princípio, não se pode ou não se 

deve pensar na escola, e fazer dela espaço de experiências, acontecimentos 
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inesperados e imprevisíveis, mundo do devir e não apenas da história; tempo aión, e 

não somente de chrónos. 

Nesse encontro, justamente aí, nesse momento, a criança aprende ou desaprende, o encontro 

é experiência. Como avaliar uma experiência, se ela é única, é individual, é vida, é movimento? 

Quem pode avaliar, o adulto, o professor? 

CABEÇA DE VENTO E O SENTIDO DAS PALAVRAS 

As crianças são rápidas, porque deslizam entre. Convocam-nos a pensar, a entrar em devir e 

delirar com elas. O delírio das crianças nos remete a um pensamentocriança que foge a lógica da 

representação da escola como único lugar de aprender ou desaprender e do adulto como o detentor 

desse conhecimento, nesse sentido a avaliação das aprendizagens se torna impossível de ser feita, 

por que as crianças têm outras formas de se relacionar com o mundo, a escola, o tempo e as práticas 

pedagógicas que não cabem em um quadradinho, como grades que prendem as letras. Teria uma 

solução para esse delírio? Talvez esse delírio abra caminhos para a fabulação, fabular com as 

crianças, em um devir criança, como na história infantil “Cabeça de Vento”. 

É verdade. Mas eu não concordo com alguns jeitos de falar dos adultos, e eu vou me 

explicar.  

Ontem minha mãe me chamou de cabeça-de-vento, assim num tom de briga, zangada 

porque eu tinha feito uma coisa errada. Se ela estava tão brava, era sinal que ser 

cabeça-de vento não é nada bom! 

E aí eu pensei: ‘Ora, coitado do vento... Falado assim como se fosse um xingamento’ 

(BEDRAN, 2003, p.12). 

Um menino que não prestava atenção em nada, isso é cabeça de vento, tem a cabeça nas 

nuvens, como avaliar esse menino que não tem a pretensão te ser nada além de criança, além do 

delírio, além de ser vento. Ser vento que faz a pipa voar, o pedalinho andar, a roupa no varal secar, 

o barco a vela navegar. Um menino que encasquetou com as palavras da mãe. 

─ Professora o que é encasquetar? (BRUNA). 

─ O que vocês acham que é encasquetar? (KELEN). 

─ Você não sabe? É pensar (Jonathan). 

─ É quando você não sabe o que é alguma coisa (CAROLINA). 

─ O que mais podemos pensar sobre a palavra encasquetar? (KELEN). 
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─ O menino não prestava atenção em nada que a mãe falava (NATALIA). 

─ É aqui na sala tem gente assim, que não presta atenção no que a tia diz 

(JONATHAN). 

─ É cabeça de vento (NATHAN). (Risos). 

─ Eu não sou cabeça de vento (RENAN). 

─ Então, cabeça de vento é quem não presta atenção? (KELEN). 

─ É tia. Tem a cabeça nas nuvens como diz minha mãe (NATALIA). 

─ E na história o menino era cabeça de vento? (KELEN). 

─ Ele gosta do vento (JOÃO). 

─ O vento é legal. Eu solto pipa lá na minha casa (RENAN). 

─ Eu já andei de pedalinho na lagoa (ALINE). 

─ Tem campeonato de barco a vela na televisão (JOÃO). 

─ A tia já falou que quem não presta atenção não aprende (JONATHAN). 

─ Eu gosto do vento por que solto pipa (RENAN). 

(CRIANÇAS, conversas registradas em diário de campo, 2019). 

As crianças nos convocam a pensar em nossas falas e ações no cotidiano escolar? Que 

sentido estamos dando a algumas palavras? Como afirmamos um lugar fixo e determinado para as 

crianças ao destacarmos o que é certo e errado na escola? “A tia já falou que quem não presta 

atenção não aprende”. As normas servem para quê? Para determinar lugares fixos? Para demarcar 

territórios? As criançasalunos encontram um jeito de escapar, encontram brechas. Como avaliar 

essas brechas? 

O que é o pensamento da criança, se não essa fuga, essa liberdade longe de 

constrangimentos exteriores ou coerções interiorizadas, um pensamento que nos remete ao lúdico, à 

brincadeira, ao movimento do devir e por isso, fabular com elas significa burlar o instituído para 

produzir outros sentidos de vida, como na história “Cabeça de vento”, o que seria o vento se não o 

movimento e a sensação de liberdade da infância. 

Eu adoro o vento. Eu acho que ele é uma maravilha da natureza. É uma delícia sentir o 

ventinho na cara da gente andando de bicicleta ou de pedalinho, que é a bicicleta do 

mar. E a pipa? Sem vento, não dá. Criança sem pipa, também não. Conclusão 

brilhante: vento é importante pra criança, he he he... (BEDRAN, 2003, p. 13-14). 
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Voltamos à pergunta: que sentidos estamos dando a algumas palavras na escola? As palavras 

são sempre as mesmas, mas os sentidos não, eles mudam, nascem, morrem e renascem cada vez que 

pronunciamos e depende de quem as pronuncia. “O sentido é o devir das palavras, o que condensa 

nelas o máximo de vida e morte, o que não se conserva na vida senão a condição de morrer e 

renascer a cada instante. Eis aí então a difícil tarefa da educação: transmitir as palavras e recriar os 

sentidos” (LÓPEZ, 2008, p. 70). 

INVENÇÕES INFANTIS: HISTÓRIA SEM FIM 

As palavras, na escola, muitas vezes, marcam lugares fixos e condenam o outro ao erro ou 

acerto. E em nome da ordem, do aprender, do conhecimento, se impõem uma lógica que não a da 

criança, e sim a do calar, da fila, do tempo cronometrado, do esperar a vez. Não pode bater no 

colega; não pode sair da sala sem avisar; não pode gritar e correr. E quem não cumpre, não brinca, 

essa é a regra. As palavras ganham força, mas os sentidos delas são diferentes para cada criança, e 

algumas escapam das normas por produzirem outros sentidos. 

As conversas apontam o sentido que a escola atribui às normas, aos combinados para fazer 

valer seu valor, sua autoridade. Mas as criançasalunos também apontam outros sentidos para a 

escola que transbordam nosso entendimento e nos convocam a pensar. Esse chamado, essa 

convocação das criançasalunos, nos remete a outro lugar que não da prescrição, da avalição, mas 

da invenção, da criação. 

Desafio: como avaliar o que as crianças sabem ou ainda não sabem sobre a escrita se 

pensamos em uma escrita inventiva e não representação? Dialogam com as Imagens 3 e 4 

produzidas na oficina de literatura. 

─ Então, gostaram da história? (KELEN). 

─ Gostamos (CRIANÇAS). 

─ Será que existe uma história sem fim? (KELEN). 

─ Uma história sem fim é uma história infinita. Que não acaba nunca. (SAMUEL). 

─ Nossa, precisa de muito papel para escrever... (CAMILA). 

─ Acho que o braço vai doer de tanto escrever (RONEY). 

─ Mas se cada um escrever um pouquinho não dói muito (CAMILA). 

─ Só que o livro vai ficar muito grande, não vai acabar nunca, por que é sem fim 

(JOÃO). 
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─ Gente, não existe história sem fim! (JONATHAN). 

─ Existe sim! (BRUNA). 

(CRIANÇAS, conversas registradas em diário de campo, 2019). 

O que as crianças sabem ou não sabem sobre a escrita, a leitura, a matemática, o tempo, a 

vida, a morte... talvez elas tenham muito a nos dizer e a nos ensinar sobre diferentes assuntos que a 

escola “precisa” ensinar. O que é o fim? O que é a infinidade do tempo? O que é a infinidade da 

história sem fim? Como escrever uma história sem fim? Questões que movem o pensamento das 

crianças e nos remetem a outras lógicas que não a da regra da escola, mas da não regra, burlar as 

regras, transgredir as regras. Encontrar-se nos desperdícios, no pequeno, no que pulsa 

inventividades. 

As crianças se organizam em dupla para escrever, pensam em uma história, alguns escolhem 

histórias já contadas em sala de aula pela professora, puxam da memória o que ouviram ou leram, 

com os colegas discutem a sequência dos fatos e escrevem, outros inventam outras histórias, 

inventam ao escrever, vão escrevendo e inventando, conversando e escrevendo e inventando. Não é 

o produto em si, a página escrita preenchida de letras, de palavras ou frases, mas a relação com a 

escrita, com as letras, com o outro, é o que se passa entre que nos remete a pensar no movimento 

inventivo da escrita. 

Ventania mexendo com tudo que nos afeta. Palavras com ar de novidade, do novo que 

continua dando-se a cada instante, que é encontro, é avaliação. As crianças versam cenas de vida, 

expõem o que estão sendo. As experiências fazem tremer as normatizações criando fissuras para 

práticas inventivas. Aprendemos a sentir com os inúmeros versos de uma avaliação cotidiana: tenho 

abundância de ser feliz por isso; sem vento não dá, deu sinal que queria brincar também; uma 

história sem fim... Os processos de aprendizagem estão nos entrelugares da arte de ser vento que 

faz a pipa voar, o pedalinho andar, a roupa no varal secar, o barco a vela navegar.  
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Resumo 

Escreve singularidades das leituras que nos povoam de sentidos e fabulações. Narra alguns encontros 
entre as tessituras das configurações do tempo infância. Exercício de desenvolver as seguintes 
problematizações no campo do currículo e dos processos de avaliação na educação infantil: como 
podemos pensarsentir a avaliação escolar entre os agenciamentos de um apanhador de desperdícios? 
Podemos criar modos de existência que disparam das forças inventivas? Como as crianças produzem 
seus territórioscurrículos? Como avaliar? A cartografia é utilizada como estratégia metodológica para um 
mapeamento das cenas de vida de um exercício territorial com crianças de 5 e 6 anos. Toma uma 
oficina de literatura como dispositivo para produção de dados das experiências enunciadas como 
desperdícios, aprenderdesaprender. Uma metodologia dando-se entre os encontros. É tempo de tensões e 
de insurgências. É tempo de amizade, de afeto, de escritas com Deleuze, Guattari, Kohan, Kastrup, 
Larrosa, Barros, López e outros. Muitas questões, inúmeras sensações e diferenciadas experiências 
desejam afirmar nossa aposta política aparelhada nos entrelugares das artistagens das crianças que geram 
novas maneiras de acontecer no mundo. As configurações desta pesquisa articulam os processos de 
aprendizagem, também nomeados, como currículoexperiência, traçando linhas da produção de 
subjetividades daquilo que nos compõe. Ventania mexendo com tudo que nos afeta. Palavras com ar de 
novidade, do novo que continua dando-se a cada instante, que é encontro, é avaliação. As crianças 
versam cenas de vida, expõem o que estão sendo. As experiências fazem tremer as normatizações 
criando fissuras para práticas inventivas. Aprendemos a sentir com os inúmeros versos de uma 
avaliação cotidiana e os processos de aprendizagem estão nos entrelugares da arte de ser vento que faz a 
pipa voar, o pedalinho andar, a roupa no varal secar, o barco a vela navegar. 

Palavras-chave: Experiência; Invenção; Artistagens; Currículo; Avaliação. 

Imagem 1. Experiência G 
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Imagem 2. Experiência P 

 
Imagem 3. Experiência C 
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Imagem 4. Experiência K 
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Resumo 

A formação, os saberes e as práticas de ensino de docentes da Universidade Estadual do Ceará (UECE) 
constituem o escopo do painel. Esta investigação faz parte de uma pesquisa guarda-chuva intitulada 
“Docência universitária nos cursos de bacharelado e licenciatura: cartografia de saberes, práticas e formação de 
professores”, que objetiva descrever os caminhos cartográficos da formação, saberes e práticas dos 
professores dos cursos de licenciatura e bacharelado. No primeiro artigo “A Formação de Professores 
do Ensino Superior: os encontros formativos sobre Docência nos Cursos de Licenciatura e 
Bacharelado”, foi investigado as trajetórias de formação dos professores que atuam nos cursos de 
licenciatura e bacharelado em Geografia, partindo da análise dos currículos Lattes de 34 professores e 
de documentos institucionais. Os dados informam que os professores têm formação inicial em curso 
bacharelado que por sua vez, não aborda discussões sobre docência. O estudo seguinte “Os Saberes 
Docentes e Avaliação: uma investigação nos Cursos de Pedagogia” objetivou compreender a 
constituição dos saberes avaliativos dos docentes que atuam nas licenciaturas em Pedagogia. Os autores 
recorreram as técnicas de coleta de dados bibliográfica e de campo, entrevistando 8 docentes. Os 
achados apontaram que os saberes avaliativos constituídos pelos docentes pesquisados foram 
disciplinares, curriculares, pedagógicos, e principalmente experienciais. Por fim o artigo “Práticas de 
Ensino dos Professores que ministram Estágio Supervisionado na Licenciatura em Matemática” que 
objetivou cartografar as práticas de ensino dos professores que ministraram/ministram a disciplina de 
Estágio Supervisionado. Utilizou a pesquisa documental e entrevista com 02 professores que 
ministraram a disciplina de estágio supervisionado. Os resultados evidenciaram que quando o professor 
da disciplina é substituto pode acarretar descontinuidade e prejuízos na formação docente. Tais 
pesquisas favorecem a reflexão acerca da formação, saberes desenvolvidos pelos professores e práticas 
de ensino, no sentido de fomentar ações institucionais de formação docente na perspectiva de 
desenvolvimento profissional. 

Palavras-Chave: Formação; Saberes; Prática de Ensino; Docência Universitária. 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR: OS ENCONTROS 

FORMATIVOS SOBRE DOCÊNCIA NOS CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO 

Rachel Rachelley Matos Monteiro – PPGE/UECE 

Maria Glaucilene Sousa Vasconcelos – FACEDI/UECE 

Sarah Bezerra Luna Varela Machado – FACEDI/UECE 

INTRODUÇÃO 

A formação de professores no Brasil é marcada historicamente por avanços e retrocessos na 

sua organização sobre a docência, principalmente, por uma condição cultural paradigmática de 

quem “sabe o conteúdo” consequentemente “sabe ensinar”. No entanto, pesquisas a respeito da 

docência como as de Almeida (2012), Pimenta e Anastasiou (2014), Gauthier et al (1998) e Tardif 

(2002) apresentam discussões sobre a formação de professores e a necessidade da formação docente 

profissional e a mobilização dos saberes para o trabalho no magistério. Nesse contexto, este estudo 

surge a partir das reflexões e pesquisas realizadas durante o Curso de Mestrado Acadêmico de uma 

Instituição do Ensino Superior (IES) que possui em seu eixo a Formação de Professores.  
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Temos como problemática as discussões sobre a formação pedagógica dos professores do 

ensino superior, em especial dos docentes que atuam em curso de licenciatura e bacharelado e a 

mobilização do repertório de conhecimentos sobre a docência, nos aspectos que concerne o 

planejamento, metodologias e avaliação da aprendizagem. Objetivamos identificar as trajetórias 

profissionais de formação dos professores que atuam nos cursos de licenciatura e bacharelado de 

uma Instituição de Ensino Superior do Estado do Ceará no curso de Geografia. Não é objetivo deste 

trabalho discutir as especificidades do trabalho dos profissionais de Geografia, e sim investigar as 

trajetórias de formação dos docentes universitários e as possíveis implicações dos caminhos 

formativos nas práticas em contexto de sala de aula.  

A escolha do curso de Geografia constitui-se pelo campo ser lócus da investigação da 

pesquisa de dissertação, bem como por ser um curso que apresenta as duas modalidades de 

licenciatura e bacharelado, e os professores constituírem corpo docente nesses dois tipos de 

graduação. Além disso, é um dos cursos mais antigos da IES onde a pesquisa foi desenvolvida.  

O cenário desta investigação é uma IES que possui como missão formar profissionais 

capacitados no cenário cearense, em especial, na formação de professores, pois, em sua maioria, 

seus cursos são de licenciatura. Adotamos nesse estudo a cartografia como postura investigativa que 

nos ajuda a refletir sobre as nossas escolhas, caminhos e trajetórias de pesquisa.  

METODOLOGIA  

Este estudo é de abordagem qualitativa, que segundo Minayo (2016, p. 20):  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

Utilizamos a pesquisa bibliográfica e a análise documental que compreendem os caminhos 

para os achados da pesquisa. A investigação é fruto das discussões de um trabalho de dissertação 

que busca mapear a formação dos professores do curso de Geografia, a partir de uma análise dos 

currículos lattes dos docentes e documentos vigentes da instituição.  
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Adotamos neste estudo a cartografia como postura metodológica que, conforme Machado 

(2019), permite que sejam subsidiadas propostas formativas que proporcionem reflexões 

transformadoras, possibilitando por meio do ato de cartografar o acompanhamento de narrativas, 

implicações e processos de produção. Além disso, Silva Neta, Magalhães Junior e Machado (2019, 

p. 392) dissertam que 

A cartografia se faz à medida que os percursos se desvelam. Dessa maneira, a escolha 

das estratégias investigativas também acontece durante o processo de conhecimento 

das trajetórias a serem cartografadas. Levamos, na bagagem, a disponibilidade de 

ouvir, de perceber, e alguns poucos questionamentos, já que esses também surgem no 

contexto da (re)constituição da cartografia de cada um  

Primeiramente, realizamos um levantamento acerca dos cursos de ensino superior na IES 

pesquisada. Após a coleta de documentos institucionais como o Projeto Pedagógico do Curso e 

Matriz Curricular, identificamos quem são os professores que constituem o corpo docente do curso 

de Geografia. Em seguida, realizamos um mapeamento através dos currículos lattes, 

compreendendo a formação inicial (curso de graduação, tipo de graduação), formação contínua e 

continuada (titulação máxima, as áreas onde realizou as especializações, mestrado e doutorado, bem 

como o pós-doutorado e formação complementar). 

Pesquisas semelhantes foram desenvolvidas por pesquisadores no campo educacional, em 

destaque os estudos de Maciel (2018), Machado (2019), Miranda (2016), Santos (2017) e Silva 

Neta (2018) que utilizaram a postura investigativa da cartografia e mapearam a formação, saberes e 

práticas de ensino dos professores do ensino superior, no intuito de contribuir para a formação 

pedagógica e discussão sobre a profissionalização docente.  

A partir da metodologia descrita, partimos para as sessões seguintes, apresentando os 

resultados da pesquisa por meio de gráficos, e discutindo sobre as trajetórias de formação dos 

professores pesquisados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A formação de professores do ensino superior: os caminhos para a docência universitária 
A formação de professores perpassa caminhos de disputa entre os saberes dos conteúdos e 

os saberes da prática docente, em especial, de docentes do ensino superior. Conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação-LDB 9.394/1996, no artigo 66, a docência universitária não exige a 

obrigatoriedade de uma formação específica em cursos de licenciatura para o exercício do 
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magistério em cursos de graduação e pós-graduação. Essa lei acentua ainda, em artigos posteriores, 

a responsabilidade institucional da formação pedagógica dos professores nas Instituições de Ensino 

Superior- IES. 

Entretanto, questiona-se: Mas será que as IES conseguem suprir as necessidades 

pedagógicas de cada professor? Ou ainda mais, oportuniza encontros formativos que venham dos 

interesses dos próprios docentes? Realizam discussões relacionadas a planejamento, currículo, 

metodologias e avaliação? 

Questionamentos como estes vêm sendo discutidos em estudos recentes que dialogam sobre 

a formação, os saberes e práticas dos professores, bem percebido nos estudos de Machado (2019) e 

Silva Neta (2018). Principalmente, dialogando com os caminhos que a docência universitária 

apresenta e a necessidade reflexiva de dialogar entre a teoria e a prática. Os estudos de Silva Neta 

(2018) discutem os caminhos avaliativos dos docentes no curso de Pedagogia, mobilizados através 

dos saberes, práticas e formação. A autora apresenta a necessidade de articulação e de 

conhecimentos dos docentes acerca do planejamento e avaliação; as propostas sobre os 

instrumentos avaliativos aliados ao processo de aprendizagem e à formação de novos professores. É 

necessário destacar que a avaliação tem como finalidade contribuir para os processos de 

aprendizagem, a partir de tomadas de decisões que são realizadas com os resultados dos 

instrumentos avaliativos.  Conforme Hoffmann (2014, p. 93): 

O processo avaliativo, em sua perspectiva mediadora, destina-se, assim, a 

acompanhar, entender, favorecer a contínua progressão do aluno em termos destas 

etapas: mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento, alargando o 

ciclo que se configura a seguir, no sentido de favorecer a abertura do aluno a novas 

possibilidades  

Teoria e prática permeiam todas as áreas do conhecimento em cursos de licenciatura, 

bacharelado e/ou tecnólogo. No ensino superior, em destaque nos cursos de licenciatura, os 

professores precisam mobilizar em seus discentes (futuros profissionais docentes em formação) 

saberes docentes que se relacionem com o contexto real da sala de aula. Gauthier et al (1998) os 

intitula como repertório de conhecimentos relacionados à docência, ou seja, saberes da ação 

pedagógica. Conhecer somente o conteúdo deixou de ser o único requisito para ensinar. Diante 

disso, Gauthier et al (1998, p. 20) destaca que: 

Pensou-se, durante muito tempo, e muitos, sem dúvida, ainda pensam assim, que 

ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos. Assim, 

acredita-se que quem sabe ler pode naturalmente ensinar a ler, quem sabe química 
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pode facilmente ensinar essa matéria, que todo historiador pode facilmente se tornar 

professor de história, e assim por diante. Nessa perspectiva, o saber necessário para 

ensinar se reduz unicamente ao conhecimento do conteúdo da disciplina. Mas quem 

ensina sabe muito bem que, para ensinar, é preciso muito mais do que simplesmente 

conhecer a matéria, mesmo que esse conhecimento seja fundamental. Quem ensina 

sabe que deve também planejar, organizar, avaliar, que também não pode esquecer os 

problemas de disciplina, e que deve estar atento aos alunos mais agitados, muito 

tranquilos, mais avançados, muito lentos, etc 

Diante disso, pensando nos caminhos para o saber ensinar, as trajetórias da docência 

universitária são entendidas por Morosini (2000, p.21) como: 

[...] a trajetória, tanto pessoal quanto profissional, envolve uma multiplicidade de 

gerações que não só se sucedem, mas se entrelaçam na permanente tarefa de produzir 

o mundo. Assim cada uma, em um mesmo percurso histórico, possui papel 

diferenciado nessa tessitura 

Ou seja, os caminhos da formação, dos saberes e das práticas de ensino constituem o 

docente do ensino superior, ainda mais, ao refletirmos sobre a trajetória formativa de docentes do 

ensino superior que atuam em mais de uma área do saber (conhecimento) em cursos com objetivos 

distintos (licenciatura, bacharelado e/ou tecnólogo). As especificidades do trabalho docente são 

parte integrante do fazer-se professor.  

Nesse sentido, Nóvoa (1995, p. 27) apresenta que “A formação pode estimular o 

desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da 

profissão docente”. Ou seja, as trajetórias formativas constituem um aspecto do ser e estar na 

profissão e contribuem no desenvolvimento profissional.  

Os achados da pesquisa 
As investigações realizadas sobre o curso de Geografia (licenciatura/bacharelado) 

apresentam a totalidade de docentes que lecionam em ambos os cursos, pois se constituem como 

único colegiado composto de 34 professores universitários. No intuito de mapear a formação destes 

docentes, encontramos no site da IES e no currículo Lattes as informações abaixo:  

Sobre a Formação Inicial dos professores, temos 17 docentes com a formação inicial em 

cursos de bacharelado, 3 em cursos de licenciatura, 11 com dupla formação licenciatura e 

bacharelado e 3 não foram identificados, conforme o Gráfico 1.  
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Ao interpretarmos os dados do primeiro gráfico, constatamos que estes professores, em sua 

maioria, são oriundos de curso de formação inicial em bacharelado que, por sua vez, não tem como 

objetivo a formação de professores para atuação na Educação Básica ou discussões sobre docência. 

Outra parcela demonstra um dado interessante sobre a dupla formação (licenciatura/bacharelado). 

Em sua formação inicial, esses docentes possivelmente conseguiram trilhar caminhos relacionados 

à docência, além das especificidades que os cursos apresentam. Uma pequena parcela de 3 

professores possui formação única e específica na formação inicial em cursos de licenciatura. E o 

restante não foi identificado.   

Esses dados nos instigam a uma reflexão sobre a formação inicial dos docentes 

universitários, em especial, os que atuam em curso de licenciatura e bacharelado, percebendo que, 

para o ensino superior, os conhecimentos específicos das áreas são pertinentes, mas também há 

necessidade de formação voltada para o exercício da docência. Esse encontro ou desencontro com a 

formação pedagógica, vamos analisar com os dados seguintes, ao perceber quais caminhos 

trilharam nas suas formações lato ou stricto sensu e quais as respectivas áreas. Isso nos leva a mais 

uma preocupação: quais as áreas de conhecimento da formação continuada dos docentes do Ensino 

Superior? 

No Gráfico 2, podemos analisar a titulação máxima dos professores. Os dados apontam que 

nenhum professor possui apenas o título de graduado ou especialista. Todos possuem titulações 

entre mestres 8 e 20 doutores. Analisamos também a titulação em pós-doutorado com 4 docentes no 

sentindo de entendermos as contribuições do estágio doutoral na formação destes professores.   

Estes dados demonstram, que a maiora dos professores possui a titulação máxima em cursos 

de doutorado. Com isso, também surge a valorização destes docentes no campo de pesquisa e 

educação de Ensino Superior. De acordo com Pimenta e Anastasiou (2014, p. 38), “[...] a 

preocupação com a qualidade dos resultados do ensino superior, sobretudo daqueles do ensino de 

graduação, aponta para importância da preparação no campo específico e no campo pedagógico de 

seus docentes”. 

O Gráfico 3 apresenta as áreas de formação e pesquisa vivenciadas pelos docentes nas suas 

formações lato ou stricto sensu. Pode ser observado, de acordo com o terceiro gráfico, que as 

formações que os docentes realizaram a partir de suas especializações foram em áreas como: 

Geoprocessamento, Fundamentos básicos de Gerencimaneto Costeiro, Botânica. Contabilzamos 63 

formações nas referidas áreas e apenas 2 na educação. Esses dados alertam para pouca ênfase dada 
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aos cursos de formação para docência no ensino superior e para preocupação dos programas de pós-

graduação de formar, prioritariamente, pesquisadores em diferentes áreas de conhecimento.  

Esses dados ratificam nossas inquietações para a pesquisa, em especial, para a formação dos 

professores universitários. Pimenta e Anastasiou (2014) destacam o papel e a valorização da 

imagem do professor universitário, indagando como estes docentes do ensino superior se 

identificam profissionalmente. E para o nosso estudo a cosntituição da formação, saberes e práticas 

destes professores.  

Perante o que foi exposto, é necessário pensar quais caminhos possíveis para formação 

pedagógica voltada para docência universitária? Que discussões no campo da educação e do “ser 

professor” constituem estes profissionais? Quais são as possibilidades reflexivas sobre planjemento 

e avaliação desses profissionais? Com o que a instituição de ensino pode contribuir para essa 

formação pedagógica universitária ou para essa formação continuada que permita uma reflexão 

sobre a sua prática docente e desenvolvimento profissional?  

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados apresentados, percebemos que as trajetórias formativas dos sujeitos 

são parte da sua constituição profissional como docente. Assim, é necessário ressaltar que neste 

estudo realizamos uma pesquisa documental e como não tivemos acesso a entrevistas com os 

sujeitos, não pudemos compreender os demais caminhos, não necessariamente formais (cursos 

específicos) e não inseridos no currículo lattes, que também fazem parte da sua constituição 

profissional. 

A partir da análise documental realizada, compreendemos que a maioria dos docentes 

universitários investigados possui uma formação em cursos de bacharelado e constituiu suas 

formações continuadas na área de atuação do conhecimento. Uma pequena parcela realizou algum 

momento formativo em cursos na área de educação ou de ensino, o que nos leva a refletir as 

maneiras que são percebidas a “docência”, em especial, a o ofício docente no ensino superior.  
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Resumo 

A formação de professores universitários é marcada por contradições, principalmente no que diz 
respeito à cultura paradigmática de quem “sabe o conteúdo” consequentemente “sabe ensinar”. Assim, 
este estudo surgiu a partir da problemática sobre a formação pedagógica de professores que atuam em 
cursos de licenciatura e bacharelado. Desse modo, tivemos como objetivo identificar as trajetórias de 
formação dos professores que atuam nos cursos de licenciatura e bacharelado de uma Instituição de 
Ensino Superior (IES) no curso de Geografia. A pesquisa baseou-se nos pressupostos teóricos e 
metodológicos de acordo com os discursos de Almeida (2012), Gauthier et al (1998), Machado (2019), 
Nóvoa (1995), Pimenta e Anastasiou (2014), e Tardif (2002). O estudo desenvolvido teve cunho 
qualitativo e foi fruto de discussões de uma pesquisa de dissertação que oportunizou mapear a 
formação dos professores do curso de Geografia, a partir de uma análise dos currículos lattes de 34 
professores e documentos vigentes da IES. Utilizamos a cartografia como postura investigativa para 
analisar e discutir as trajetórias dos sujeitos pesquisados. Constatamos por meio da pesquisa realizada, 
que os professores, em sua maioria, têm formação inicial em curso bacharelado que por sua vez, não 
tem como objetivo a formação de docentes para atuação na Educação Básica ou com discussões sobre 
docência. Além disso, a maioria dos docentes tiveram formações contínua e continuada em áreas 
diferentes da educação. Com isso, os nossos achados nos levaram a identificar as trajetórias formativas 
dos professores e problematizar a escassez de momentos de formação relacionados ao trabalho docente 
e sua ação pedagógica. Também foi possível refletir que os conhecimentos específicos das áreas de 
estudo são pertinentes na docência universitária, porém, há uma necessidade da formação pedagógica 
para os docentes que atuam no ensino superior, bem como o compromisso com o exercício docente.  

Palavras-chave: Formação de professores; Trajetórias formativas; Docência; Ensino Superior; 
Geografia.  
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OS SABERES DOCENTES E AVALIAÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO NOS CURSOS DE 

PEDAGOGIA  

Maria de Lourdes da Silva Neta – IFCE 

Ítalo Breno Rocha Roseira – UECE 

INTRODUÇÃO 

A sociedade do conhecimento requer aprendizagem rápida, redefinição dos aspectos 

aprendidos nas instituições formativas para solucionar problemas; que os professores saibam 

planejar, ensinar, utilizar recursos metodológicos e avaliar. Neste sentido, destacamos a exigência 

de competências e habilidades do docente, descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

bem como, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma vez que os estudantes buscam 

momentos de formação mais interativos, que incentivem a curiosidade e fomentem a aprendizagem. 

O trabalho docente é uma atividade que se destina a outro sujeito, pois se dirige as pessoas 

cuja presença nas instituições escolares tem por finalidade receber um tratamento ou serviço 

obrigatório. Os estudantes são obrigados a ir para as escolas até a idade prescrita na legislação 

educacional. Esta obrigatoriedade pode despertar nos discentes resistências às ações que são 

apresentadas pelos docentes tornando-se um entrave para atuação dos docentes e aprendizagem dos 

estudantes (TARDIF; LESSARD, 2011). Para tentar superar este entrave referente à 

obrigatoriedade de frequentar as instituições formativas, é necessário que o professor desenvolva 

saberes que auxiliem no ensino e na aprendizagem.   

Ensinar nos cursos de licenciatura requer que o docente estabeleça relações interativas que 

possibilitam ao educando elaborar representações pessoais e profissionais sobre conhecimentos, 

objetos de ensino e aprendizagem, devendo articular-se em torno dos conhecimentos discentes. 

Nesse sentido, temos como pergunta norteadora do escrito: Quais os saberes na área de avaliação 

constituídos pelos professores dos cursos de Pedagogia? A partir da indagação constituímos como 

objetivo central, compreender a constituição dos saberes avaliativos dos docentes que atuam nas 

licenciaturas em Pedagogia. 

A investigação, de cunho qualitativo, adotou a postura cartográfica recorrendo às técnicas de 

coleta de dados bibliográfica e empírica, a partir de entrevista com 08 (oito) professores que 

ministravam as disciplinas de Didática e Avaliação em 07 (sete) cursos de Pedagogia ofertados por 

uma Universidade pública no Ceará. 
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Com a intencionalidade de gerar conhecimento acerca da investigação, sistematizamos o 

escrito em dois trechos, o primeiro pautando o percurso metodológico da pesquisa e o segundo 

apresentado os resultados e discussões a partir do conceito de saberes, bem como revelando os 

saberes avaliativos dos docentes.   

METODOLOGIA  

Entender como foram constituídos os saberes avaliativos dos professores universitários pode 

ser um caminho que proporcione melhorias educacionais no sentido de compreender a formação 

docente nas licenciaturas, em especial nos cursos de Pedagogia.  

No momento em que nos referimos à formação de professores, precisamos enfatizar a noção 

de que, além das teorias e dos conteúdos ensinados, também é relevante que os estudantes 

obtenham conhecimento acerca do planejamento, ensino, metodologia e avaliação, bem como 

percebam que são elementos constituintes do seu trabalho, procurando analisar as informações 

coletadas no processo avaliativo para a melhoria do ensino e, consequentemente, da aprendizagem.  

O percurso metodológico dessa investigação adotou a abordagem qualitativa.  Para Minayo, 

essa abordagem “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes” (2016, p. 21), buscando explicar o porquê dos fenômenos pesquisados, na 

especificidade, os saberes na área de avaliação disseminados pelos professores nos cursos de 

Pedagogia. 

Além da abordagem qualitativa neste estudo escolhemos a postura cartográfica, que 

conforme Machado (2019), esta permite que sejam subsidiadas propostas formativas que gerem 

reflexões transformadoras, possibilitando por meio do ato de cartografar o acompanhamento de 

narrativas, implicações e processos de produção. Além disso, Silva Neta, Magalhães Junior e 

Machado (2019, p. 392) dissertam que: 

A cartografia se faz à medida que os percursos se desvelam. Dessa maneira, a escolha 

das estratégias investigativas também acontece durante o processo de conhecimento 

das trajetórias a serem cartografadas. Levamos, na bagagem, a disponibilidade de 

ouvir, de perceber, e alguns poucos questionamentos, já que esses também surgem no 

contexto da (re)constituição da cartografia de cada um  

As técnicas de coleta de dados foram bibliográficas e de campo realizando entrevistas por 

pauta com 08 (oito) professores dos cursos de Pedagogia de uma IES pública no Ceará. Moroz e 

Gianfladoni informam que, “[...] A entrevista tem a vantagem de envolver uma relação pessoal 
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entre pesquisador/sujeito, o que facilita o esclarecimento de pontos nebulosos [...]” (2006, p. 78). 

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra, primando pelos aspectos éticos, 

assegurando o anonimato dos sujeitos. Ao apresentarmos as explanações utilizaremos a palavra 

professor precedida de numeral, assim como deixaremos de revelar o nome da IES.       

Partindo dos aspectos metodológicos da investigação apresentamos na seção seguinte, os 

saberes na área de avaliação constituídos pelos professores dos cursos de Pedagogia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Saberes: Compreendendo Conceitos 
O estudo descreveu de modo especifico os saberes avaliativos constituídos pelos docentes 

no decorrer de sua trajetória formativa e profissional. Nesse sentido, acreditávamos na relevância de 

inicialmente compreendermos o conceito de saber, suas particularidades e, posteriormente 

enfocarmos o saber sobre avaliação.        

Gauthier et al (1998) consideraram saber e conhecimento como sinônimos, afirmando que o 

“ensino exige saberes, ou conhecimentos” (p.19). Assim, os respectivos autores enfocaram que a 

docência é um ofício universal sendo constituída pelo “reservatório de conhecimentos”, ou saberes 

docentes, possui um subconjunto de saberes, denominado de “repertório de conhecimentos”, 

também conhecido por “saberes da ação pedagógica”, representando os saberes da gestão da classe 

que é um conjunto de regras necessárias para criar e manter um ambiente favorável para o ensino e 

aprendizagem e da gestão do conteúdo que engloba o conjunto de operações que o professor utiliza 

para que os estudantes aprendam o conteúdo, relacionado ao planejamento, ensino e avaliação. O 

repertório de conhecimentos (ou saberes) inclui os seguintes saberes: saberes disciplinares 

(matéria), saberes curriculares (programa), saberes das Ciências da Educação (diversas facetas de 

seu oficio ou da educação de modo geral, ou seja, é um saber profissional especifico docente), 

saberes da tradição pedagógica (ministrar aulas que transparece no intervalo de consciência), 

saberes experienciais (jurisprudência individual), saberes da ação pedagógica ou repertório de 

saberes (jurisprudência pública), saberes culturais e pessoais (pessoa) e, saberes pré-profissionais 

(vida). 

A definição de saber para Tardif (2008) englobou os conhecimentos, competências e 

habilidades organizados ao longo de uma trajetória, uma vez que, “[...] o saber do professor é 

plural, compositório, heterogêneo, porque envolve no próprio exercício do trabalho, conhecimentos 

e um ‘saber-fazer’ proveniente de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (p. 18). 
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Os saberes, nos estudos de Tardif foram classificados em quatro categorias: saberes disciplinares, 

curriculares, profissionais incluindo os das ciências da educação e da pedagogia e experienciais. 

Revelando a importância do saber, Tardif expôs que, o saber 

[...] não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e 

está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e 

com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 

com os outros atores escolares na escola, etc. por isso, é necessário estudá-lo 

relacionando com esses elementos constitutivos do trabalho docente (2008, p. 11)     

Na acepção descrita pelo autor mencionado a constituição dos saberes docentes ocorre no 

decorrer da vida, indo além dos aspectos profissionais vinculando-se a identidade, as experiências e 

carreira profissional em que o docente funda mediante as relações com os estudantes e os pares, ou 

seja, para compreendê-lo é necessário estudar os saberes a partir das relações do professor com a 

vida e sua trajetória profissional. 

Garcia (1999) utilizou o termo conhecimento se referindo as “áreas do saber pedagógico 

(conhecimentos teóricos e conceituais), do saber-fazer (esquemas práticos de ensino), assim como 

de saber porquê (justificação da prática)” (p. 84). Esse conjunto de conhecimentos subdividiu-se em 

psicopedagógicos, conhecimento do conteúdo formado por dois componentes o substantivo e 

sintático, bem como o conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento do contexto.     

Na acepção organizada por Pimenta (2012) existe três saberes destinados à docência: o saber 

da experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. Os saberes da experiência se constituem 

de quatro formas: a primeira se organiza antes dos estudantes chegarem ao curso de formação 

inicial, por trazerem os saberes da sua experiência discente de diferentes professores que passaram 

por sua vida escolar; a outra seria a experiência partir da experiência socialmente acumulada; e as 

experiências de alguns estudantes que desenvolvem atividades docentes porque fizeram o 

magistério no ensino médio e outros por assumirem a docência antes de serem formados sendo os 

saberes que os professores produzem em seu cotidiano de trabalho. O segundo saber é o 

conhecimento, ou seja, conhecer a especificidade de sua área de formação e trabalhar com as 

informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as, uma vez que para Pimenta 

(2012) “[...] conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida 

material, social e existencial da humanidade” (p. 24). O conhecimento requer a consciência 

geradora de produção das dimensões da vida nos aspectos materiais, sociais e existenciais do 

homem. O terceiro seria o saber pedagógico que pode tornar a prática ponto de partida e chegada, 

principalmente se forem mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca entendendo a 
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dependência da teoria com a prática e vinculando-se a prática social da educação (PIMENTA, 

2012).  

A natureza dos saberes está relacionada ao ato de ensinar e às ações formativas realizadas 

pelos docentes, sendo um conjunto dos conhecimentos, competências e habilidades que o professor 

necessita conhecer e desenvolver.  

Saberes Avaliativos: Descobertas de Investigação  
Na explanação dos oito professores entrevistados nos foi revelado a constituição de saberes 

avaliativos diferenciados a partir das experiências como estudantes nos cursos de formação em 

nível médio ou superior, pautados nos saberes disciplinares e curriculares.  

Ao mapearmos o percurso de constituição dos saberes avaliativos dos professores, 

encontramos nas falas de nossos interlocutores, evidências de que a constituição dos saberes sobre a 

avaliação emergiram a partir de saberes experienciais desenvolvidos na vivência, como discentes, 

na formação inicial, continuada e, em outras circunstâncias, na docência superior. 

 Na explanação acerca da constituição dos saberes avaliativos, o professor 01 informou que 

os saberes foram pautados na experiência ora desenvolvidos nos experimentos da formação 

discentes e em outras circunstâncias na docência no ensino superior   

o meu curso pedagógico [...] devo confessar que muito mais pela experiência de 

questionar o que estava sendo feito [...] e mais amparado pelo conhecimento que eu 

levava do ensino médio e das várias leituras que desenvolvia e estudos. [...] mas ter 

vivido experiências que me inquietaram, que me colocaram em uma posição de 

questionar e de pensar, sobre avaliação, para que na graduação tivesse iniciativa 

própria para buscar leituras, [...] sempre fui curiosa, eu sempre li diferentes autores, 

diferentes assuntos e sempre tive a necessidade de articular diferentes saberes e 

conhecimentos para então definir alguns conceitos e também fundamentar minhas 

concepções[...] (PROFESSOR 01) 

A formação em nível médio e os estudos do interlocutor proporcionaram a elaboração do 

saber da experiência no tocante à avaliação vinculando as iniciativas de leituras e articulação que o 

docente realizava com os saberes e conhecimentos que fundamentaram suas concepções avaliativas. 

Na explanação o entrevistado focou no saber da experiência discente explicitando que sua 

curiosidade em realizar leituras foi preponderante para definição conceitual e fundamentação das 

concepções avaliativas.  
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O saber da experiência evidenciado pelo docente 01 nos remeteu aos estudos de Gauthier et 

al (1998) alusivas ao saber da experiência e a necessidade de pesquisas para a divulgação dos 

saberes experienciais, na especificidade do ensino superior correspondem às contribuições de nossa 

investigação na perspectiva de divulgar os saberes avaliativos dos docentes universitários nos 

cursos de Pedagogia buscando contribuir na redefinição e reorganização dos mesmos. Auxiliando a 

perceber que esses saberes são modificáveis atendendo um contexto educacional especifico. 

Coadunando com Tardif (2008) enfocando que os saberes dos professores são plurais e temporais 

adquiridos no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional asseveramos que os 

saberes requerem um redimensionamento no atendimento das demandas formativas e especificas de 

um determinado contexto histórico e social.  

A explanação da constituição do saber avaliativo do docente 02 apresentou similitude com 

as revelações do professor 01 por ressaltar a aquisição do saber a partir da experiência como 

estudante sendo que em outro nível de formação, qual seja, a Pós-graduação, de modo especifico, 

no Curso de Mestrado em Educação evidenciando o trabalho de dois professores: “Graças a Deus, 

no meu curso de mestrado tive dois professores, que me deram assim, muito suporte para leitura, 

muito suporte para avaliação, para eu estudar a avaliação” (PROFESSOR 02). O saber avaliativo do 

entrevistado além do saber experiencial apresentou características dos saberes profissionais 

elaborados nas instituições de formação de professores.  

A acepção do professor 03 enfocou que seu saber de avaliação inicialmente foi constituído 

em uma disciplina cursada na graduação, ou seja, o saber disciplinar organizado em um dos 

componentes curriculares no Curso de Pedagogia em uma Universidade particular cearense, 

intitulado Medidas Educacionais com aprendizagem de regras, técnicas e cálculos de avaliação, 

esse saber vinculou-se ao saber curricular com escopo no conteúdo apreendido na formação. No 

decorrer de sua experiência profissional no ensino superior esse saber foi sendo redimensionado 

pela “busca individual, solitária e meio que sem trocas, sem cooperação mútua, entre nós próprios 

(referindo-se aos professores)” (PROFESSOR 03). A constituição do saber avaliativo do professor 

04 foi similar ao do entrevistado 03, com foco no saber disciplinar da Didática, “[...] como conteúdo 

do programa de Didática. Esses conteúdos eram ministrados [...] do ponto de vista teórico, 

conceitos de avaliações, tipo de avaliações, na qual o profissional poderia está trabalhando, na sua 

prática pedagógica, mais a parte conceitual” (PROFESSOR 04). Os saberes disciplinares referem-se 

às áreas de conhecimento organizadas nas Universidades, em disciplinas. De acordo com a 

explanação do docente 04, além do saber disciplinar ser constituído na disciplina de Didática, a 
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avaliação ficou restrita aos aspectos conceituais que se destinam ao trabalho do professor, ou seja, 

os aspectos práticos referentes à avaliação foram descobertos no exercício da profissão.    

O docente 05 evidenciou que o saber avaliativo foi um saber disciplinar gerado na disciplina 

de Didática no curso de Pedagogia, “Que eu lembre foi na Didática, eu não lembro das outras 

disciplinas, assim, eu lembro de alguns professores e das suas disciplinas, mas eu não me lembro, se 

nós estudamos avaliação em separado”. Além disso, ressaltou os estudos individuais acerca da 

avaliação que iniciaram a partir de um curso de especialização, ou seja, da experiência como 

discente e docente. 

Nas revelações acerca da constituição dos saberes avaliativos, o professor 06 enfocou a sua 

experiência discente compondo um grupo de Estatística aplicada à Educação e a monitoria em 

Medidas Educacionais. O destaque do interlocutor para a experiência na monitoria evidenciou a 

constituição dos saberes avaliativos experienciais vinculados os aspectos disciplinares e curriculares 

da Estatística e Medidas Educacionais que passaram a fazer parte do trabalho do professor na 

Universidade evidenciando que a primeira disciplina ministrada no ensino superior foi Estatística 

aplicada à Educação. No curso de mestrado o saber disciplinar foi constituído ao cursar as 

disciplinas de Métodos Quantitativos I e II. O desenvolvimento dos saberes avaliativos do professor 

06 caracterizou-se pela elaboração dos instrumentos de medida com o aporte voltado para a 

Estatística, ou seja, caracterizando os saberes curriculares.  

Nas revelações do professor 07 encontramos similitudes com os aspectos descritos na fala 

do professor 02 no concernente ao saber profissional aclarando que seu saber avaliativo foi 

constituído nas disciplinas no Curso de Mestrado em Avaliação, especificamente no que se refere à 

aprendizagem e na experiência em gestão no Ensino superior.  

A falta de entendimento dos aspectos referentes à avaliação do ensino e aprendizagem na 

graduação, pautados pelo professor 08, gerou o saber experiencial avaliativo baseado na autocrítica 

da formação provocando questionamentos com destaque para avaliação processual, bem como para 

o saber pedagógico adquirido pela reflexão acerca da prática educativa e das dificuldades de 

compreender a avaliação.  

A explanação do docente 08 asseverou a possibilidade dos saberes pedagógicos colaborarem 

com a prática, principalmente se forem mobilizados a partir das dificuldades que a prática coloca, 

compreendendo a dependência da teoria em relação à prática, ou seja, uma vinculação entre os dois 

aspectos. O primeiro aspecto da prática docente consiste no estudo e investigação sistemática pelos 

professores de sua pratica com a contribuição das teorias pedagógicas (PIMENTA, 2012).      
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CONCLUSÕES 

A constituição dos saberes na área de avaliação dos professores entrevistados evidenciou a 

unicidade - o saber experiencial fundado na experiência discente perpassando diferentes momentos 

desde o ensino médio, cursos de graduação, Pós-graduação e o desenvolvimento das atividades 

docentes no ensino superior. Ao nos determos nas experiências diferenciadas envolvendo avaliação, 

dois professores enfatizaram a constituição de seus saberes, sendo um na monitoria e outro na 

gestão em uma IES privada, principalmente avaliação institucional e, a Comissão Própria de 

Avaliação. 

O saber avaliativo organizado a partir do momento que cursaram algumas disciplinas em sua 

formação foi descrito por cinco docentes, sendo adquirido na graduação ou nos Cursos de 

Mestrado. Consideramos essa aquisição quando os docentes enfatizaram as disciplinas que 

possibilitaram o desenvolvimento desses saberes. Em relação aos saberes curriculares dois dos 

entrevistados definiram sua constituição a partir das especificações dos conteúdos na área de 

avaliação. No que refere ao saber profissional, dois interlocutores informaram à aquisição desse 

saber a partir do curso de Mestrado. Além disso, localizamos as iniciativas individuais de realizar 

estudos sobre avaliação mencionados por três interlocutores, que demonstraram ausência de 

sistematização dos saberes no decorrer da formação revelando à proatividade nos fazendo refletir 

acerca dos cursos de licenciatura esboçando a formação dividida em componentes curriculares que 

ficavam a cargo da decisão do professor abordar os aspectos teóricos e práticos no tocante a 

avaliação.          

Ao nos deparamos com as diversas revelações acerca da constituição dos saberes avaliativos 

dos professores asseveremos que o conhecimento avaliativo do professor necessita está presente em 

todas as disciplinas, ou seja, perpassar na transversalidade, a proposta de formação nos cursos de 

licenciatura pelo fato da avaliação compor o processo didático-pedagógico que caracteriza e 

respalda o trabalho docente. 
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Resumo 

Ao professor, o processo avaliativo é reconhecido por sua utilidade, possibilitando a reflexão sobre a 
prática, analisando a coerência entre os objetivos definidos no início da disciplina, bem como dos 
procedimentos de ensino utilizados e os resultados obtidos, servindo para orientar a tomada de 
decisões que assessoram na continuidade do ensino e são favoráveis à aprendizagem dos estudantes. 
Sendo assim, o objeto da investigação foram os saberes avaliativos dos docentes do ensino superior. O 
objetivo foi compreender a constituição dos saberes avaliativos dos docentes que atuam nas 
licenciaturas em Pedagogia de uma rede de multi campi de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do 
Estado do Ceará. O referencial teórico-metodológico basilar da pesquisa recorreu aos estudos de 
Gauthier et al (1998), Minayo (2016), Pimenta (2012) e Tardif (2008), dentre outros. A investigação, de 
cunho qualitativo, recorreu à postura cartográfica, bem como as técnicas de coleta de dados 
bibliográfica e de campo, realizando entrevistas por pauta, com oito docentes que ministravam as 
disciplinas de Didática e Avaliação em sete cursos de Pedagogia. A partir da investigação constatamos 
que o saber avaliativo dos professores foram organizados a partir do momento que cursaram algumas 
disciplinas ou experiencias em suas trajetórias profissionais, sendo apresentados como disciplinares, 
curriculares, pedagógicos, e principalmente experienciais, ora constituídos na formação inicial, 
continuada, nas ações de monitoria, e em outras circunstâncias desenvolvidos no campo de atuação 
profissional a partir de iniciativas pessoais de estudo acerca da avaliação e das necessidades emergentes 
das prática de ensino na docência no ensino superior.   

Palavras-chave: Saberes; Avaliação; Docência; Ensino Superior; Pedagogia.  

about:blank
about:blank


DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 148 

PRÁTICAS DE ENSINO DOS PROFESSORES QUE MINISTRAM ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Alessandra de Oliveira Maciel – UECE 

Francisca das Chagas Soares Reis – CMF 

Renata Rosa Russo Pinheiro Costa Ribeiro – UECE 

INTRODUÇÃO 

O discurso da qualidade da educação, que chega via indicadores das avaliações externas, não 

alcança na mesma velocidade a preocupação com a política de formação docente, em especial para 

os que atuam no ensino superior. Muitas vezes, fica a cargo de cada professor expressar essa 

qualidade através do processo de ensino e aprendizagem, conforme os seus saberes e práticas de 

ensino no que diz respeito à docência.  

Desse modo, corroboramos com Tardif (2014), ao afirmar que a profissão docente tem 

peculiaridade e, requer o domínio e a capacidade de mobilizar os saberes que alicerçam a prática 

docente. As autoras Pimenta e Anastasiou (2002) declaram que os docentes, das Instituições de 

Ensino Superior (IES), detêm experiências e dominam os conhecimentos de sua área específica; 

contudo, desconhecem as particularidades que envolvem possibilidades e caminhos formativos 

adquiridos nas disciplinas, cujos elementos constituintes têm como princípio o ensinar e o aprender.  

Diante dessa problematização, surgiu a pergunta norteadora do estudo em apreço: Quais as 

práticas de ensino que são desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado nos Cursos de 

Licenciatura? Para tanto, elegemos como objetivo geral discutir sobre as práticas de ensino dos 

professores da disciplina de Estágio Supervisionado (ES) no curso de Licenciatura em Matemática.  

O texto está organizado nas seguintes seções: a primeira apresenta a metodologia adotada 

nesse estudo; a segunda trata do Estágio Supervisionado, contextualizando a dimensão legal e 

institucional e as práticas de ensino dos professores da referida disciplina, sinalizando os resultados 

da investigação com base nas narrativas dos sujeitos da pesquisa. Em seguida, as conclusões e 

referências. 

METODOLOGIA  

A metodologia foi de abordagem qualitativa, utilizando o método de estudo de caso para a 

coleta e análise dos dados, envolvendo pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo. A 
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abordagem qualitativa é considerada uma “atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade” (MINAYO, 2009, p. 16). Os documentos utilizados foram o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) e os Currículos Lattes dos professores investigados.  

Para a análise e coleta de dados, elegemos a entrevista narrativa. A entrevista narrativa, 

segundo Delory-Momberger (2012), permite apreender as interpretações que cada sujeito dá às suas 

experiências seguindo seus próprios critérios de relevância, estimulando o sujeito a voltar o olhar 

para si, observar-se e nessa observação para relatar suas experiências, reflete sobre essas vivências e 

ressignifica suas trajetórias.  

Para pesquisa optamos pela Licenciatura em Matemática devido, em sua organização, 

apresentar um formato mais próximo de bacharelado do que de curso de licenciatura que tem como 

natureza a formação de professores, cujo centro da discussão merece destaque sobre o saber 

pedagógico e as práticas de ensino dos professores na docência universitária (MACIEL, 2018).  

O marco temporal foram os anos de 2018 e 2019, período em que os nossos sujeitos, 02 

professores, ministraram tal disciplina no curso investigado. De acordo com o PPC, em sua matiz 

curricular, o Curso possui 04 disciplinas de Estágio Supervisionado (ES):  ES I no Ensino 

Fundamental com 102 horas; ES II no Ensino Fundamental, com 102 horas; ES III no Ensino 

Médio I, com 132 horas; e, ES IV no Ensino Médio II, com 61 horas. No fluxo 2008.1, os Estágios 

são distribuídos entre o 5º e o 8º semestres; no fluxo 2019.1, essa disciplina inicia a partir do 6º 

semestre e o Estágio IV é ofertada no 9º semestre. Segundo os dados fornecidos pela coordenação 

de estágio, o curso de Licenciatura em Matemática conta com 03 professores que ministraram as 

quatro disciplinas de Estágio. Sendo que, os 03 são professores substitutos. Esse é um cenário em 

plena evolução na UECE, o número cada vez maior de professores substitutos, prova disso é que na 

Licenciatura em Matemática, dos 25 professores, 16 são substitutos.  

Ao pesquisarmos o Currículo Lattes dos professores obtivemos os seguintes dados: todos 

cursaram Licenciatura em Matemática, um têm mestrado na área de Educação (Mestrado no Ensino 

de Ciências e Matemática e Mestrado Profissional em Matemática) e o outro mestrado em 

Engenharia de Transportes. Apenas um dos professores tem experiência em educação básica. Para 

mantermos o anonimato foram denominados de P1 e P2. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Estágio Supervisionado: dimensão legal e institucional  
O Estágio Supervisionado como disciplina constituinte do currículo formativo nas IES 

passou e ainda passa por diversas modificações de natureza epistemológica e de organização 

curricular. Segundo Lima (2012) as primeiras indicações para as disciplinas de Estágio 

Supervisionado aparecem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 

4.024/61, além disso os diversos documentos que surgiram até a promulgação da LBDEN nº 

9.394/1996 apresentavam o Estágio Supervisionado como um momento meramente formal e 

tecnicista. No ano de 2002 tivemos a homologação da Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro 

de 2002, que institui a duração e carga horária dos cursos de Licenciatura: 

Art. 1º [...] curso de Licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 

articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 

seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 

partir do início da segunda metade do curso; III - 1800 (mil e oitocentas) horas de 

aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; IV - 200 

(duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais 

(BRASIL, 2002) 

Em 2008 tivemos o surgimento da Lei do Estágio Supervisionado (Lei nº 11.788/2008) que 

tem como finalidade orientar as IES, a Educação Profissional e o Ensino Médio em relação a 

definição, as classificações dos tipos de Estágios e suas relações. O documento ainda traz a 

construção do regulamento dos estágios obrigatórios, no qual estabelece que o planejamento, 

organização, o funcionamento e a operacionalização do Estágio Supervisionado, fica a critério das 

instituições e de acordo com o Projeto Pedagógico de cada Curso.  

Para nosso estudo, foram verificadas na IES pesquisada  duas resoluções, a primeira sendo a 

Resolução nº 3451/2012 – CEPE/UECE, de 27 de abril de 2012, referente às normas acadêmicas 

sobre o Estágio Curricular Obrigatório e não-Obrigatório dos cursos de graduação e, a segunda 

sendo a Resolução nº 4441/2019 – CEPE/UECE, de 05 de agosto de 2019, referente ao regulamento 

do Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório dos cursos de graduação da UECE. Nestes documentos 

estão as principais orientações para os cursos e para os demais agentes que contribuem para o 

desenvolvimento dos estágios de dentro e de fora da Universidade. Nesse sentido, cabe aos PPC 
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organizarem as disciplinas de Estágio Supervisionado para atenderem as necessidades formativas 

dos alunos e do perfil do Curso. 

Estágio Supervisionado: desvelando as práticas de ensino dos professores  
Estágio Supervisionado é uma disciplina fundante na formação de futuros professores, 

considerando a estreita relação teoria e prática necessária para a elaboração de saberes docentes, 

que almeja realmente estar preparado para enfrentar os desafios da carreira do magistério. Segundo 

Pimenta e Lima (2011), o Estágio Supervisionado deve possibilitar que alunos compreendam a 

complexidade das práticas institucionais e das atividades desenvolvidas como estratégia de 

interação entre universidade e escolas.  

O Estágio Supervisionado é visto, também, como um momento em que o discente deve 

vivenciar o ambiente escolar e configura-se como uma atividade fundamental para a reflexão e 

investigação sobre sua própria ação adquirindo experiências e conhecimentos para atuar no seu 

campo profissional. Nessa perspectiva, Lima (2004) nos ensina que o Estágio Supervisionado é o 

lugar de reflexão e de pesquisa, por excelência, que tem como subsídios teórico-práticos os 

elementos pertinentes ao fazer docente e aprofundar os nossos conhecimentos e discussões sobre o 

trabalho docente.  

Nesse sentido, ao analisarmos, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Matemática, identificamos que nos programas das disciplinas Estágio Supervisionado, as ementas 

preveem o “treinamento do licenciando através de observação, participação, prática efetiva da 

situação ensino-aprendizagem e embasamento teórico da tecnologia da instrução”, modificando 

apenas o ano escolar e o nível de ensino contemplado pelo Estágio (UECE, 2012). Desse modo, 

entende-se que a disciplina de Estágio se constitui como um componente curricular essencial para o 

desenvolvimento do professor porque se consolida na formação pedagógica, na habilidade e 

competência profissional, tendo como pressuposto as ações que o capacite para o exercício da 

docência, considerando a reflexão sobre a prática, Magalhães Júnior e Cavaignac (2018, p. 915): 

“[...] a formação pedagógica dos professores precisa ser institucionalizada, pois não se pode 

conceber o desenvolvimento profissional somente como uma atitude individual do docente em 

busca de melhorias para sua prática”.  

Ressaltamos que no PPC analisado, não foram encontradas informações que contemplasse 

tal aspecto. Espera-se, então, um profissional que tenha formação pedagógica, experiência com a 

educação básica ou, no mínimo, experiência com a disciplina. Nesse estudo, as disciplinas de 

Estágios em sua maioria são ministradas por professores substitutos que, muitas vezes, têm na 
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disciplina sua primeira experiência com o ensino superior e trazem em seu repertório pedagógico 

suas vivências enquanto aluno. 

Quanto ao conteúdo proposto no programa das disciplinas investigadas, foi previsto a 

análise dos conteúdos dos anos escolares, com base nos PCN; métodos e técnicas de ensino; 

planejamento; aspectos da relação professor – aluno e a organização da escola. Como os programas 

não trazem a metodologia, não existe nenhuma indicação de como essa atividade era conduzida. 

Assim, é de fundamental importância dar voz aos professores que ministram a disciplina de Estágio 

Supervisionado, para que possamos compreender como o Programa era de fato, desenvolvido na 

realidade da sala de aula. 

Como identificamos que as disciplinas de Estágio Supervisionado eram ofertadas nos 

últimos semestres do Curso, temos como pressuposto a existência de uma fragmentação teoria e 

prática, como se o formando precisasse se apropriar do conhecimento teórico antes da prática 

docente, não proporcionando, assim, a articulação teoria e prática que permite a reflexão crítica que 

origina a práxis que renova e rearticula a teoria e a prática (FRANCO, 2009). 

Essa premissa se torna visível na fala de P2, que considera importante que a disciplina seja 

oferecida após os conhecimentos básicos da Matemática. 

Eu acho isso muito, muito bacana, porque assim você vê um envolvimento da grade 

curricular, ela não tá lá só por tá né, e é bem bacana isso, porque com essa organização 

eles têm todas as disciplinas que eles podem conhecer para poder levar de bagagem 

para o Estágio Supervisionado [...], e as que já dá para articular com os estágios, vêm 

no paralelo que é as práticas de ensino, já vem paralelo com os estágios em sala de 

aula, né?  

 Ou seja, quando P2 diz “e as que já dá para articular com os estágios vem no paralelo que é 

as práticas de ensino, já vem paralelo com os estágios em sala de aula”, de certa forma sua fala 

reforça a ideia discutida por Franco (2009). Não estamos aqui, negando a importância da 

aprendizagem teórica anterior ao estágio. Compreendemos que o aluno tem conhecimentos prévios, 

mas, também, deve levar consigo as reflexões acerca dessa teoria, como poderá articulá-la com a 

prática, suas experiências estudantis e, para isso, é importante que as disciplinas anteriores 

propiciem momentos para essa reflexão. Assim, o foco na articulação da disciplina de prática com a 

de estágio pode vir a causar a fragmentação e reduzir o estágio a uma “atividade prática 

instrumental” (PIMENTA; LIMA, 2011, p.29). 
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Os professores entrevistados, relataram que organizavam a carga horária da disciplina em 

quatro fases: conhecimento da escola, entrevista com o professor, observação das aulas e regência. 

Na primeira e segunda fases, os alunos recebem um roteiro com pontos a serem observados na 

escola e perguntas que podem ser feitas ao professor da turma e, em seguida, entregam um relatório 

em formato de artigo. Sobre as duas primeiras fases, o P1 afirmou: 

[...] conhecer o espaço escolar é fundamental, né? [...] Qual a contribuição de fato que 

ela dá para comunidade, qual a relação da escola com a comunidade, aí eu digo nesse 

sentido, em relação a inclusão, da comunidade ao espaço escolar, é o que nós 

chamamos de fase de conhecimento da escola, e tem uma segunda fase de entrevista 

com professor, que a mais ou menos 2º semestre, essas duas fases, nós estamos 

cobrando em forma de artigo, e ai a entrevista com professor, nós  indicamos algumas 

perguntas, sempre, e os alunos acabam que fazendo mais perguntas, até para melhorar 

a organização, que é justamente essa discussão do professor em relação à prática 

docente, e também para conhecer o professor, existe essa necessidade de conhecer o 

professor que está acompanhando o aluno 

P2 corroborou com a fala de P1, quando reforçou a necessidade do conhecimento da 

comunidade escolar: 

[...] por isso que a gente trabalha o conhecimento da escola, [...] vivenciarem essa 

questão do funcionamento por completo e não só do conhecimento do conteúdo, mas 

o conhecimento do todo. [...], que ela (sala de aula) está vinculada a uma escola né, e 

uma demanda que é bem maior, sabe que ela funciona porque a escola de maneira 

geral, trabalha em conjunto para que tudo aconteça dentro daquela sala de aula 

Diante dos posicionamentos dos professores, observamos que aproximar-se da escola e 

perceber o funcionamento de cada setor, e que as ações pedagógicas de sala de aula dependem, 

também, da ação efetiva e da conexão de todos os indivíduos envolvidos no ambiente escolar, é um 

aspecto relevante na formação do futuro docente. 

Em seguida, P1 destacou sobre as fases de observação e regência que acontecem durante a 

realização do Estágio: 

Na fase de observação, nós pedimos relatórios, para os alunos, de cada hora aula que 

ele observou, o que ele observou em relação ao conteúdo, qual avaliação dele sobre 

como o professor ministrou, a visão pessoal, de como a turma recebeu aquela aula, né? 

Como é que tava o ambiente no momento da aula. Em seguida temos a fase de 

Regência, onde ele vai ministrar  
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a aula com avaliação do professor, né? [...] na fase da Regência, é bom que o professor 

regente, esteja em sala observando o aluno, nós cobramos alguns relatórios de 

observação dos professores (feedback), aí nós montamos algumas planilhas, né? Que a 

gente envia, e o professor responde fazendo essa avaliação das aulas dos alunos; além 

disso, nós exigimos, a entrega do plano de aula de cada aula que ele ministrar, de cada 

conteúdo, e no final, nós enviamos um termo de realização de estágio direto para o e-

mail do professor, né?  

Percebemos, assim, que o Relatório produzido pelos alunos e entregue ao professor da 

disciplina, é uma estratégia que evita algumas práticas negativas  que possam vir a ocorrer, tais 

como: falta do professor da turma, professores que resistem a deixar o aluno estagiário cumprir a 

regência, ou aproveitam a presença do estagiário para fazer outras atividades.  

No período das duas últimas fases da disciplina, foi prevista uma carga horária de 5 horas 

para encontros na universidade, onde se discutiam situações observadas e se planejava atividades a 

serem realizadas durante o período da regência. Nesse cenário, podemos compreender que esse 

momento coletivo, era uma oportunidade que propiciava momentos de reflexões acerca de situações 

reais presenciadas, permitindo fazer articulações teóricas e práticas dos conteúdos trabalhados em 

disciplinas anteriores e, principalmente, a troca de experiências entre os discentes, possibilitando 

momentos de análise de uma ressignificação das práticas observadas nas escolas. Esse aspecto ficou 

evidente na fala de P2: 

[...] esses 5 encontros presenciais que acontecem, são importantes não só para a gente 

evitar as concepções antigas de virem só entregar os documentos. É uma forma da 

gente, gerar um espaço e um momento para refletir sobre a prática? Não é só vir 

deixar os documentos. A gente vai sentar, vai perguntar, vai reescrever. A 

universidade está aqui para formar, mas amanhã são eles que vão estar em sala de 

aula... A gente vai trabalhar toda essa questão da vivência dele na sala de aula para 

refletir as práticas, conversar sobre os relatórios, os planos de aula, as dúvidas, 

situações que viveram [...] 

Nesse ponto, ao explicarem a organização da disciplina, os dois entrevistados apresentaram 

duas dificuldades: as greves que desorganizam o planejamento dos dias letivos e a falta de estrutura 

da universidade para que o orientador de estágio possa realizar as visitas à escola. No caso das 

greves pode ocorrer que, ao reformularem o semestre letivo, esse coincida com período de férias 

das escolas o que inviabiliza o cumprimento da carga horária prevista para observação. No período 

que esse problema ocorreu, os professores das disciplinas de Estágio se reuniram e optaram por 
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aumentar o número de encontros previstos para reflexão e debate acerca das observações; e, 

promoveram simulação de aulas pelos estagiários que foram avaliadas pelo grupo. Essa estratégia 

terminou apresentando resultado positivo, segundo P2 “quase a totalidade dos alunos, disse que 

achou melhor, porque nós discutimos em sala pontos que ele chegou lá no estágio e viu, né? 

Principalmente em relação às metodologias de ensino”. 

Mas, no que diz respeito à falta de estrutura da instituição para a realização e continuação 

das atividades das disciplinas, a situação se tornou mais delicada. Pelo fato da UECE não ter 

transporte disponível para os professores de Estágio irem à escola, a Resolução nº 4441/2019 – 

CEPE/UECE, que normatiza o Estágio Supervisionado não faz qualquer menção à visita dos 

professores supervisores à escola, campo do Estágio. 

P1 destacou a visita nos campos de Estágio, como uma das experiências marcantes: 

Então eu teria talvez como experiência mais marcante, as visitas nas escolas, em que 

geralmente o núcleo gestor está ali recebendo, ou o próprio diretor mesmo, 

coordenador sempre menciona e agradece, por ser um dos poucos cursos, em muitos 

casos o único curso, que faz essa ponte, entre a escola e a universidade, já que isso é 

bom para o aluno, é bom para escola porque a escola percebe que o aluno se sente 

lembrado e acompanhado [...]  

P2 expressou, em sua fala, o mesmo destaque de importância ao acompanhamento dos 

alunos por intermédio da visita às escolas e, acrescentou que “confia sempre que ele vai para fazer 

tudo direitinho (o aluno), mas é que eu já tive muitos problemas e é nas visitas que tá a chave.” 

Ainda perguntamos como programavam as visitas, tendo em vista a falta de apoio da universidade e 

as dificuldades naturais de ida à várias escolas. P2 explicou que: 

[...] a gente limita a uma quantidade de escolas, mas isso foi outro desafio também, 

porque quando a gente adentrou a universidade, tava muito solto os meninos 

escolhiam tal escola né, não tinha muito o hábito de visitar, então a gente começou a 

restringir as escolas porque a gente queria visitar [...] aí foi um desafio, até que a gente 

conseguiu montar uma tabela, que eu acho que deve ter em torno de umas 30 escolas 

Assim, com base em suas narrativas, os professores utilizavam o deslocamento das visitas às 

escolas, como critérios de proximidade entre o bairro da escola e o bairro de suas respectivas 

residências. Como P2 não possui transporte próprio, suas visitas são realizadas no entorno da 

universidade e de sua residência; e, assim, os professores conseguiam contornar a dificuldade 

causada pela falta de estrutura da universidade. Nesse sentido, percebemos que apesar das 
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dificuldades de estrutura da IES investigada para a realização das visitas, mesmo assim as 

atividades eram realizadas pelos professores de Estágio.  

Portanto, com base nos posicionamentos dos autores, nos documentos analisados e nas 

narrativa dos professores interpretamos que as disciplinas de Estágios Supervisionado no Curso de 

Licenciatura em Matemática, destacamos sobre a importância e a necessidade da discussão sobre as 

práticas de ensino dos professores considerando como momento formativo nos cursos de formação, 

proporcionando sentido e significado a disciplina como componente curricular, capaz de refletir 

sobre uma prática crítica e transformadora para o trabalho docente. (LIMA, 2012). 

CONCLUSÕES 

Ao retomarmos o objetivo desse estudo, discutir sobre as práticas de ensino dos professores 

da disciplina de Estágio Supervisionado (ES) no curso de Licenciatura em Matemática, destacamos 

que por parte dos professores, mesmo sem muita experiência com a disciplina, há uma vontade de 

acertar e realizar um trabalho próximo ao indicado pelos estudos e nas Resoluções acerca de 

Estágio Supervisionado.  

Concluímos que por parte da universidade, seja necessário repensar as condições ofertadas 

para o desenvolvimento das atividades, em especial as visitas de campo, embora alguns documentos 

sinalizem tal ação como atribuição do professor da disciplina (Resolução 3451/2012 – 

CEPE/UECE; Resolução 4441/2019), de acordo com o PPC. Porém, se a universidade não oferece 

condições, essas visitas ficam dependendo da disponibilidade do professor orientador o que torna 

sem garantia esse acompanhamento sistemático. 

Depreendemos em relação as práticas realizadas pelos professores que existe organização 

dos momentos na universidade e nas escolas; encontros para a discussão e reflexão de textos e de 

situações vivenciadas pelos estagiários; empenho em solucionar as dificuldades que se 

apresentavam de modo a propiciar uma experiência positiva para os alunos. Os docentes 

universitários revelaram compromisso profissional e respeito as atividades, aos alunos e 

reconheceram a importância da disciplina no Curso de formação de professores, embora com 

característica bacharelesca. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 157 

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação-LDB. Brasília, DF, 1961. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm>. Acesso em: 27 dez. 2019. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a 
carga horária dos cursos de Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 
superior, 2002. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2019.  

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 13. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 27 dez. 2019. 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2008. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 27 dez. 2019. 

DELORY-MOMBERGER, Christine. A condição biográfica: ensaios sobre a narrativa de si na modernidade 
avançada. Natal: EDUFRN, 2012.  

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Prática docente universitária e a construção coletiva de conhecimentos: 
possibilidades de transformações no processo ensino-aprendizagem. São Paulo: USP, 2009. (Cadernos Pedagogia 
Universitária USP). 

LIMA, Maria Socorro Lucena. A hora da prática: reflexões sobre o Estágio Supervisionado e a ação docente. 4. ed. 
Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004. 

LIMA, Maria do Socorro Lucena. A prática de ensino, o Estágio Supervisionado e o PIBID: perspectivas e diretrizes 
para os cursos de Licenciatura. XVI Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, p. 234-246, 2012. 
Disponível em: < http://endipe.pro.br/ebooks-2012/0056s.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2019. 

MAGALHÃES JÚNIOR, Antonio Germano; CAVAIGNAC, Mônica Duarte. Formação de professores: limites e 
desafios na educação superior. Cadernos de pesquisa, v. 48, n. 169, p. 902-920, jul./set. 2018. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0100-15742018000300902&lng=pt&nrm=iso>. Acesso 
em: 27 jan. 2020.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 30ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2009.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. (Série Manuais Acadêmicos). 

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no ensino superior. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ. Resolução nº 3451/2012 - CEPE, de 27 de abril de 2012. Baixa as 
normas acadêmicas sobre o estágio curricular obrigatório e não-obrigatório dos cursos de graduação da Universidade 
Estadual do Ceará, 2012. Disponível em: <http://www.uece.br/wp-content/uploads/2019/06/RES-3451-CEPE.pdf>. 
Acesso em: 27 dez. 2019. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ. Resolução nº 4441/2012 - CEPE, de 05 de agosto de 2019. 
Regulamenta o estágio obrigatório e não-obrigatório dos cursos de graduação da Universidades Estadual do Ceará, 
2019. Disponível em: < http://www.uece.br/proex/dmdocuments/RES-4441-CEPE.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2019. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática. Curso de 
Licenciatura em Matemática. Fortaleza, 2012.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 158 

Resumo 

O estudo teve como foco as práticas de ensino da disciplina de Estágio Supervisionado que contribui 
para a formação pedagógica oportunizando à mobilização dos saberes e fazeres dos professores no 
ensino superior. O Estágio Supervisionado como disciplina obrigatória constituinte do currículo é 
considerado como parte prática da formação inicial, cuja base formativa é a docência para atuar na 
Educação Básica. Teve como objetivo geral discutir sobre as práticas de ensino dos professores da 
disciplina de Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática. A investigação, de 
cunho qualitativo, com base na pesquisa documental e de campo. Teve como principais suportes 
teóricos Lima (2004; 2012), Lima e Pimenta (2011), Pimenta a Anastasiou (2002), Tardif (2014), dentre 
outros. A metodologia foi de abordagem qualitativa, utilizando o método de estudo de caso para a 
coleta e análise dos dados, envolvendo pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo. O locus 
foi o Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade selecionada, campus Fortaleza. Os sujeitos 
foram dois professores que ministraram a referida disciplina, com o marco temporal os períodos 2018 e 
2019. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas narrativas com os sujeitos para identificar 
suas práticas de ensino. Os dados evidenciaram que o Estágio Supervisionado é uma disciplina 
fundante na formação de professores, considerando a estreita relação teoria e prática necessária para a 
constituição de saberes docentes. Conclui-se que apesar da Universidade não ofertar condições 
adequadas para o acompanhamento dos professores durante o período de visitas nas escolas, as práticas 
de ensino dos docentes sujeitos da pesquisa apresentaram momentos formativos revelando 
compromisso profissional e respeito as atividades, aos alunos e reconheceram a importância da 
disciplina no Curso de formação de professores, embora com característica bacharelesca. 

Palavras-chave: Prática de Ensino; Estágio Supervisionado; Licenciatura em Matemática. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIAÇÕES E ARTICULAÇÕES ENTRE AVALIAÇÃO 

E CURRÍCULO 
 

Renata Leite de Oliveira – SME/NI; UERJ (Coordenação) 

Roberta Avoglio Alves Oliveira – SME/DC – UERJ/PROPED 

Graciane de Souza Rocha Volotão – SEMED/SG – UERJ/PROPED 

 

 

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 160 

Resumo 

O presente painel tem a proposta de provocar reflexões sobre avaliação, em diferentes esferas, em 
negociação com o campo curricular. Consideramos o currículo enquanto produção cultural e trazemos 
questões articuladas ao campo avaliativo. Entendemos que a avaliação está diretamente relacionada 
com concepções curriculares, visto que a noção que construímos sobre currículo negocia sentidos com 
o campo avaliativo e vice-versa. Portanto, apresentamos a temática da avaliação formativa como 
possibilidade para a melhoria da aprendizagem. Ao mesmo tempo abordamos e questionamos questões 
relacionadas a avaliação na Educação de Jovens e Adultos e também, indagamos sobre as políticas de 
avaliação em larga escala associadas a uma compreensão de qualidade. Destacamos que tal ideia de 
qualidade está vinculada a compreensão de significante vazio, defendida por Laclau (2011), que ocorre 
devido a saturação de distintos sentidos que buscam preenchê-lo, excluindo o que não está compatível 
com a cadeia de equivalência estabelecida. Para a efetivação deste estudo, recorremos a aportes críticos 
(principalmente no campo da avaliação) e as contribuições de autores pós-estruturais (no campo 
curricular) que nos auxiliam a desestabilizar e questionar discursos que fixam sentidos como únicos. 
Assim, rompemos com avaliações verticalizadas de vieses somatórios e classificatórios, visto que 
acreditamos em uma avaliação sob a ótica de estar vinculada a melhoria das aprendizagens.  Diante 
disso, interrogamos como ficaria o processo avaliativo em contextos de EJA, na medida em que os 
referenciais hegemônicos de avaliação têm se articulado em torno da mera aferição da aprendizagem. 
Também apresentamos a crítica em ter como indicador de qualidade os resultados apenas de fluxo e 
desempenhos dos estudantes nas avaliações em larga escala, posto que, as escolas possuem contextos 
diferenciados.  

Palavras-chave: Avaliação das/para a aprendizagem; Avaliação em larga escala; Currículo; Educação 
de jovens e adultos; Aprendizagem. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: UM PROCESSO EMINENTEMENTE PEDAGÓGICO 

Renata Leite de Oliveira – SME/NI; UERJ 

INTRODUÇÃO 

Em muitos espaços escolares ainda se faz presente uma concepção de avaliação como 

verificação do acúmulo de conhecimentos adquiridos durante o processo de aprendizagem. Tal 

concepção está ancorada em procedimentos rotineiros e práticas descontextualizadas objetivando 

uma certificação que traz pouca informação referente aos saberes apreendidos durante a trajetória 

escolar, evidenciando-se a ênfase na mera fixação de conteúdos, sem que haja uma aprendizagem 

capaz de conhecer, interpretar e relacionar um conhecimento com outros já adquiridos. 

Conforme salientado por Enguita (1989) 

na escola aprende-se a estar constantemente preparado para ser medido, classificado e 

rotulado, a aceitar que todas as nossas ações e omissões sejam suscetíveis de serem 

incorporadas a nosso registro pessoal; a aceitar ser objeto de avaliação e inclusive a 

desejá-lo [...] mais importante ainda é a incorporação dos demais alunos à avaliação 

de cada um, pois dado que a interação entre o professor e o aluno se dá quase sempre 
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em público, ninguém escapa à oportunidade de ser avaliado explícita ou 

implicitamente pelos demais nem se vê privado de lhes pagar na mesma moeda (p. 

204). 

Tal lógica de avaliação está associada a uma avaliação somativa, visto que é utilizada para 

classificar instituições escolares, discentes e docentes, perdendo seu caráter formativo. Acreditamos 

que este tipo de avaliação, muitas vezes baseada em notas, medo e punições não contribui para a 

avaliação para as aprendizagens. 

Ressaltamos a importância do processo avaliativo em prol das aprendizagens, destacamos 

que consideramos a avaliação sob outra ótica, valorizamos uma avaliação com um viés formativo 

que vai de encontro a uma avaliação como medida, buscando uma articulação significativa com o 

ensino, auxiliando para uma aprendizagem mais eficaz (Fernandes, 2009). 

Compreendemos, assim como Dias (2019, p. 134) que as  

práticas de avaliação estão apoiadas, de modo consciente ou não, em concepções 

epistemológicas, ontológicas e metodológicas. Avaliar é uma ação ampla de 

estabelecimento de juízo de valor que orienta a tomada de decisões. Não se resume a 

aplicação de testes e usos de medidas, embora recolha informações que integram o ato 

avaliativo. A avaliação tem diferentes funções, estando presente em todas as etapas do 

planejamento do trabalho pedagógico, sendo uma construção social.  

Também acreditamos que a avaliação está diretamente relacionada a concepções 

curriculares, visto que a noção que construímos sobre currículo negocia sentidos com o campo 

avaliativo. Logo, este texto aborda a temática da avaliação em associação com o campo curricular. 

Para a efetivação de tal empreitada, recorremos a aportes críticos (principalmente no campo da 

avaliação) e pós-estruturais (no campo curricular) que nos auxiliam a desestabilizar e questionar 

discursos que fixam sentidos como únicos.  

Portanto, este artigo busca provocar reflexões sobre a temática da avaliação para as 

aprendizagens com características formativas, rompendo com avaliações verticalizadas de vieses 

somatórios e classificatórios, visto que acreditamos em uma avaliação sob a ótica de estar vinculada 

a melhoria das aprendizagens. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: PROCESSO CONTÍNUO  

Se a avaliação, currículo, ensino e aprendizagem ainda estiverem atrelados a uma concepção 

de escola como local de transmissão de conteúdos, currículo como conhecimentos elencados para a 
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efetivação do ensino-aprendizagem estaremos em negociação com uma compreensão voltada para a 

subjugação e domínio de condutas (Leme, 2007). Conforme salientado por Soares (2019) se 

mantida a  

perspectiva da manipulação de comportamentos para a obediência servil, a avaliação 

incorre no risco de eternizar o rótulo de “bem –comportado” ao estudante que não se 

levanta ou não se incomoda com questionamentos e/ou conversas, cumprindo o que 

lhe é solicitado. Sabe-se, no entanto, que este perfil não corresponde necessariamente 

ao aluno que mais aprende. Não é incomum encontrarmos estudantes inquietos, 

questionadores e até mesmo rebeldes que aprendem com grande desenvoltura. A forte 

subjetividade presente na relação comportamento-aprendizagem faz ruir receituários 

de boa conduta, ao mesmo tempo em que põe em relevo a necessidade de constantes 

reflexões diante das diferentes realidades que se apresentam a cada tempo e espaço 

(p.34). 

Porém, quando operamos com a concepção de avaliação formativa, a concebemos como 

extremamente pedagógica, e a compreendemos enquanto um processo1 integrado “ao ensino e à 

aprendizagem, deliberado, interativo, cuja principal função é a de regular e de melhorar as 

aprendizagens dos alunos. Ou seja, é a de conseguir que os alunos aprendam melhor, com 

compreensão, utilizando e desenvolvendo suas competências” (FERNANDES, 2009, p. 59). 

Uma avaliação formativa exclui do seu processo qualquer tentativa de fixação de rótulos, ou 

seja, tal concepção visa abolir com as classificações de bons ou maus alunos, pois não focaliza, não 

prioriza e não seleciona alunos-destaques, muito pelo contrário, vai na contramão da hierarquização 

de seres plurais, pois valoriza todos os sujeitos sociais que atuam na instituição escolar.  

Este processo eminentemente pedagógico que é a avaliação, com ênfase no viés formativo, 

também envolve a necessidade do estabelecimento de critérios avaliativos e destaca a relevância de 

construí-los e/ou compartilhá-los com todos, alunos, professores e gestão. Os critérios de avaliação 

devem ser definidos, considerando o envolvimento dos estudantes “na discussão e definição dos 

critérios de avaliação das tarefas que lhes eram propostas, tendo em vista que assim poderiam 

compreender melhor o que lhes era pedido, incentivando-os a serem mais críticos e autônomos no 

desenvolvimento das suas aprendizagens” (FERNANDES, 2014, p. 104). 

 
1 Utilizo a palavra processo de acordo com as contribuições de Villas Boas (2019) entendendo que “a avaliação se 
realiza ao longo do processo do trabalho escolar, isto é, não é episódica, não tem momento certo para acontecer e não se 
limita à aplicação de procedimentos/instrumentos. Avaliação e aprendizagem estão sempre atreladas” (p.15) 
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Em consonância com a perspectiva formativa o professor visa estabelecer um clima de 

interação entre os educandos e também entre docente e discente, cujo ensino está voltado às 

necessidades de seus alunos utilizando estratégias diversificadas e o feedback2 na regulação das 

aprendizagens.  

Ressaltamos a relevância que o feedback adquire ao dirigir-se a missão de “incluir sugestões 

claras e precisas para que o aluno adquira mais informações ou corrija as que considerou na 

elaboração do seu trabalho” (LOPES; SILVA, 2016, p. 25). Fernandes (2008) também associa a 

ideia de feedback  preciso a um feedback adjetivado de inteligente, ou seja, a avaliação formativa é 

intencionalmente organizada em associação com um “feedback inteligente, diversificado, bem 

distribuído, frequente e de elevada qualidade tendo em vista apoiar e orientar os alunos no processo 

de aprendizagem” (FERNANDES, 2008, p. 356).  

Seguindo a linha de qualificar o feedback, Brookhart (2011) traz a característica um 

feedback eficaz em consonância com o estabelecimento de critérios avaliativos, sendo este 

descritivo e não julgador, analisando o trabalho realizado com critérios estabelecidos antes do início 

da atividade. Ou seja, “o feedback efetivo compara o trabalho com os critérios. Os alunos devem 

conhecer os critérios para um bom trabalho antes de começarem uma tarefa” (BROOKHART, 

2011, p. 34 – tradução livre). 

Compreendemos que tanto Fernandes (2008, 2009), quanto Brookhart (2011) desenvolvem 

seus trabalhos em concordância com as características de uma avaliação formativa. Também, 

consideramos que o feedback além de ser preciso também deve ocorrer no tempo certo, isso quer 

dizer que a devolutiva não deve ocorrer com grande espaçamento temporal, correndo o risco de 

afetar a eficácia do feedback. 

 Desta forma, quando durante o processo de avaliação o aluno recebe os retornos de seu 

desempenho (feedback) possibilita que os educandos compreendam 

o que eles não sabem e quais são os seus pontos fracos. A aprendizagem não acontece 

quando já sabemos (ou pensamos que sabemos) alguma coisa, somente acontece 

quando percebemos que não sabemos. Criar condições para este tipo de crescimento é 

 
2 Lopes e Silva (2016) informam que “o termo global de 'feedback' pode ser dividido em duas expressões: “feedback” 
(informações sobre o que o aluno já sabe) e “feedforward” (o que o aluno precisa aprender para avançar na 
aprendizagem)” (p. 24). Ao mesmo tempo que as autoras caracterizam os termos contidos no feedback, elas ressaltam 
que geralmente a terminologia feedback é utilizada na descrição de ambos os processos. Logo, conforme as autoras e 
Fernandes (2009; 2014), Borralho et al (2014), Brookhart (2011), opero com o termo feedback para descrever ambos os 
processos. 
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fundamental para uma compreensão mais profunda do assunto e para o 

desenvolvimento do próprio indivíduo (LOPES; SILVA, 2016, p. 27). 

Os alunos também possuem responsabilidades nesse processo, tais como: participar das 

aprendizagens e avaliações e utilizar o feedback para melhorar seu desenvolvimento. O que se 

almeja é que o processo de ensino seja organizado de forma que se estabeleça um ambiente de 

apoio e aprendizagens. 

CURRÍCULO E AVALIAÇÃO: ARTICULAÇÕES E NEGOCIAÇÕES 

Ao abordar uma avaliação de cunho qualitativa e formativa evidenciamos a impossibilidade 

de amarras e contenções definitivas, salientamos que não há contextos fixos, destacamos que ela 

ocorre nos mais variados contextos e na provisoriedade/imprevisibilidade de situações que integra o 

cotidiano escolar. Não há receitas de como realizar a avaliação correta, não há o correto 

propriamente dito, o que existe são construções sempre passíveis de deslocamentos. E esta 

percepção é desenhada, tecida, produzida e reconstruída em consonância com aportes pós-

estruturais do campo curricular em articulação com as contribuições críticas do campo avaliativo, 

uma rede de negociações. 

Pressuponho que a articulação entre currículo e avaliação se constrói como possibilidades de 

ser, estar e atuar em um mundo em constante construção, desta maneira, tais negociações permitem 

questionar qualquer sentido que se estabelece enquanto hegemônico. Tais articulações possibilitam 

questionamentos durante todo o percurso e possibilitam novos e outros olhares. Visto que ao 

romper com a lógica de currículo como conjunto de conhecimentos/saberes a ser transmitido a 

alguém (geralmente o aluno) por outro alguém (geralmente o professor), um leque de 

questionamentos e possibilidades emergem, tais como: o que é entendido por currículo? Para quê 

avaliar? Como avaliar para além de mensurações meramente quantitativas? 

Para nenhuma das questões acima há uma única resposta, mas a partir das articulações entre 

teorias críticas e pós-estruturais vislumbramos uma concepção de currículo3 como produção 

cultural, de acordo com as contribuições de Lopes e Macedo (2011, p. 186), “o currículo, como 

tudo, seria cultural, na medida em que funciona como um sistema de significações dentro do qual os 

sentidos são produzidos pelos sujeitos”. Assim, enfatizo a relevância do rompimento com uma 

 
3 Consideramos o currículo como um fluxo cultural, híbrido que “precisa ser pensado como espaço-tempo de fronteira e 
ambivalência em que convivem diferentes tradições culturais” (MACEDO, 2003/2004, p. 16), possibilitando novas 
negociações de sentidos. 
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concepção de currículo como algo rígido, relacionado somente a conteúdos disciplinares; pois 

compreendemos o currículo enquanto discurso, produção cultural, ou seja, um projeto que reúne 

diferentes sentidos em constante disputa. 

Em consonância com Tura (2002, p. 156-157) o ambiente escolar pode ser um significativo 

espaço “de circularidade entre culturas [...] produzidas entre diversos discursos e redes simbólicas 

que convivem em seu interior e as determinações e proposições de um currículo escolar (que 

geralmente é), rigidamente formalizado, hierarquizado e seletivo”. Concebemos o currículo 

enquanto espaço-tempo de fronteira (MACEDO, 2006) participando ativamente de uma cultura4 

híbrida, cujas práticas são ambivalentes e disputam sentidos com distintos discursos que visam 

resumir uma concepção curricular, deixando de lado a compreensão que cotidianamente currículos 

são elaborados e construídos cotidianamente na e pela escola, e desta forma não há uma 

possibilidade de instituir um currículo como sendo a única possibilidade de atuação no campo 

educacional, visto as constantes negociações e articulações discursivas que permeiam este campo 

(Oliveira, 2016). 

A partir das considerações sobre currículo abordamos a avaliação formativa como uma 

construção que deve permear todos os espaços escolares, desde o contato inicial do ator social com 

o meio educacional, pois a “avaliação é uma construção social que são levados em conta os 

contextos, a negociação, o envolvimento dos participantes, a construção social do conhecimento e 

os processos cognitivos, sociais e culturais da sala de aula” (FERNANDES, 2009, p. 56) e de toda 

instituição desde o primeiro dia de aula. 

A perspectiva avaliativa formativa se afasta da ideia de classificação, de uma lógica pautada 

em notas como algo que comanda o processo avaliativo, e aborda uma cultura de sucesso baseada 

na lógica de que todos podem aprender (Fernandes, 2009) respeitando os ritmos e desenvolvimento 

de cada indivíduo, enfatizando a conquista das aprendizagens e não da nota. 

Segundo Villas Boas (2019, p. 95) 

se queremos desconstruir a crença de que procedimentos avaliativos e notas 

comandam o processo avaliativo, procuremos, antes de tudo, conversar sobre o que é 

avaliação: por que existe, seus propósitos e benefícios, preparando o terreno para a 

discussão sobre os meios. Minimizemos o poder das notas e da reprovação. 

 
4 Abordamos cultura conforme destacado por Lopes e Macedo (2011, p. 186), considerando que “num quadro pós-
estrutural, a cultura perde o sentido de repertório partilhado para ser encarada como processo de significação”. Desta 
forma o currículo também é considerado enquanto cultura, visto que “funciona dentro de um sistema de significações 
dentro do qual os sentidos são produzidos pelos sujeitos” (idem). 
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Portanto, defendemos currículo como cultura e avaliação como um processo qualitativo e 

colaborativo para a aprendizagem, sendo esta mais diversificada e contextualizada. 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS EM PROL DA APRENDIZAGEM 

Quando falamos sobre avaliação geralmente a palavra prova aparece como se fosse a 

personificação da avaliação5 em si, e tal ideia provavelmente se associa a nossa trajetória enquanto 

alunos, cuja avaliação somativa era predominante. A prova representava um momento de acertos de 

contas, a hora da verdade, ou o próprio juízo final. Talvez, devido a tais experiências, e ao uso 

meramente classificatório, que o instrumento prova se tornou algo capaz de suscitar medos e 

nervosismo.  

Ao mesmo tempo, quando conversamos com alunos sobre avaliação geralmente a ideia de 

abolir a prova é uma das primeiras coisas enunciadas por eles6. A prova tornou-se a grande vilã, 

caracterizada como capaz de dizer quem está apto ou não a prosseguir ao final do bimestre, 

semestre ou ano letivo. Entretanto, a questão não é a prova, nem outros instrumentos avaliativos, a 

questão mais relevante é como utilizamos estes instrumentos em prol da aprendizagem. 

Dias (2019, p. 137) ao dissertar sobre o instrumento prova também destaca que ao “conceber 

e valorizar a adoção de um único instrumento avaliativo faz com que a avaliação esteja voltada para 

classificar e excluir”. Com isto a autora também ressalta a necessidade de levar em conta as 

especificidades dos estudantes, assim como os distintos fatores que influenciam no processo 

avaliativo, elencando sensações de ansiedade e tensão (DIAS, 2019). 

Ainda em consonância com as contribuições de Dias (2019) em relação a prova, acreditamos 

que “o desafio é fazer uso da prova não como um instrumento absoluto, no contexto da 

racionalidade técnica, mas como mais uma estratégia de avaliação no domínio das aprendizagens” 

(p. 134). 

Abordamos que outros instrumentos avaliativos, como portfólios, seminários, trabalho em 

grupo, também devem estar a serviço da aprendizagem, desvinculando-se de uma utilização 

meramente quantitativa, cujo único objetivo é a mera medição. Logo, não há um instrumento capaz 

 
5 Enfatizamos que a prova não é a avaliação em si, muito pelo contrário, a prova é um dos instrumentos avaliativos. 
6 Foi possível observar isto durante as atividades realizadas com alunos do curso de licenciatura no período do segundo 
semestre de 2018 e também durante meu período enquanto educadora. 
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de sintetizar a avaliação formativa ou a somativa, mas sim, os modos como nos relacionamos com 

estes instrumentos que possibilitam contornos mais formativos ou não. 

CONCLUSÕES 

Acreditamos que o ato de avaliar quando articulado como diagnóstico, processual, 

qualitativo e formativo, objetiva a melhoria da aprendizagem tornando-se um aliado do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Conforme evidenciado por Dias (2019, p. 138) é pertinente assinalar que “a avaliação é 

parte de uma concepção curricular. Se a lógica do processo didático estiver ancorada no currículo 

coleção, com foco no conteúdo (paradigma da transmissão), a avaliação formativa não ganhará 

espaço”. Desta maneira os instrumentos avaliativos serão utilizados de acordo com uma lógica 

classificatória. 

Por isso evidenciamos a importância de um currículo entendido enquanto produção cultural, 

pois tal lógica opera com a impossibilidade de uma definição única de currículo. O que ocorre são 

fechamentos provisórios de sentidos, sempre passível de questionamentos e modificações. Um 

currículo como cultura rompe com os processos de hierarquização de saberes e assim a avaliação 

também é analisada como um processo em constate construção, visto que, “avaliação, portanto, 

constitui um ciclo contínuo, que se inicia no momento em que orienta a construção do 

planejamento, percorre todas as etapas de seu desenvolvimento e retroalimenta a ação educativa” 

(DIAS, 2019, p. 139). 

Um fator importante é a participação dos estudantes em seus processos avaliativos 

colocando-os “como sujeito que partilha com o educador a tarefa de pensar sobre o que se alcançou, 

o que ainda falta e quais as possibilidades de ação para alcançar maiores conhecimentos e 

experiências” (MAGNATA; ABRANCHES, 2018, p. 747). 

Conforme ressaltado por Ortigão e Oliveira (2017) “precisamos avançar na direção de uma 

avaliação que oriente os alunos sobre suas capacidades, que os motive e provoque curiosidade em 

aprender, uma avaliação que não se preocupe somente com a nota enquanto resposta final do 

processo” (p. 93). Portanto, evidenciamos a necessidade de uma reflexão sobre avaliação para as 

aprendizagens articulada com a preocupação com desenvolvimento de cada educando, 

compreendendo as particularidades de cada ser social. 
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Resumo 

O presente texto objetiva estimular reflexões sobre a temática da avaliação formativa em consonância 
com as contribuições do campo do currículo. Entendemos que a avaliação está diretamente relacionada 
com as concepções curriculares, visto que a noção que construímos sobre currículo negocia sentidos 
com o campo avaliativo. Para a efetivação deste artigo, recorremos a aportes críticos (principalmente 
no campo da avaliação) e as contribuições de autores pós-estruturais (no campo curricular) que nos 
auxiliam a desestabilizar e questionar discursos que fixam sentidos como únicos. Desta maneira, 
concebemos a avaliação formativa como um processo extremamente pedagógico integrado ao ensino e 
à aprendizagem, cuja principal função é a de regular e de melhorar as aprendizagens dos alunos. Ao 
mesmo tempo, rompemos com uma concepção de currículo como algo rígido, relacionado somente a 
conteúdos disciplinares; pois compreendemos o currículo enquanto discurso, produção cultural, ou 
seja, um projeto que reúne diferentes sentidos em constante disputa. Nosso entendimento sobre a 
temática da avaliação e do currículo perpassa por todo o processo de ensino-aprendizagem e também 
busca romper com discursos de avaliações verticalizadas, de vieses somatórios e classificatórios que 
desconsidera as individualidades de cada sujeito. Defendemos que embora existam tentativas de 
controle e de padronização tanto no campo da avaliação como no do currículo, em relação a docentes e 
alunos, sempre haverá tentativas de escape. Acreditamos e trabalhamos em prol de uma avaliação para 

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/article/view/4907
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as aprendizagens de cunho qualitativo, diagnóstico e formativo rompendo com qualquer característica 
classificatória. Portanto, acreditamos em uma avaliação sob a ótica de estar vinculada a melhoria das 
aprendizagens, cujos contornos são de vieses formativos. E, também compreendemos o currículo 
como uma produção cultural em constante modificação. 

Palavras-chave: Avaliação formativa; Currículo; Aprendizagem. 

REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  

Roberta Avoglio Alves Oliveira – SME/DC – UERJ/PROPED 

INTRODUÇÃO 

Esclareço que ao propor uma discussão sobre avaliação na educação de jovens e adultos 

(EJA) não desenvolvo a defesa de um tipo de específico de processo para modalidade. O objetivo 

deste texto é refletir, a partir dos estudos curriculares, discursos normativos que fazem promessas 

de que a posse de certos conhecimentos (neste caso escolarizados) seriam instrumentos para que 

jovens e adultos pudessem superar condições de pobreza, desigualdades sociais, acesso a postos de 

trabalho, promovendo melhorias em suas comunidades e as possíveis implicações da avaliação da 

aprendizagem nesse processo. 

Esse discurso tem apoio na hipervalorização da avaliação para resolução de problemas de 

aprendizagem, trazendo constantes constrangimentos na prática pedagógica de modo que a 

avaliação é tratada como aferição, secundarizando processos formativos (AFONSO, 2009). 

Pereira (2019) apresenta uma discussão sobre avaliação da aprendizagem a partir de 

referenciais teóricos pós-estruturalistas, na qual argumenta que há modelos que são naturalizados. 

Com apoio da teoria do discurso (LACLAU; MOUFFE, 2015) a   autora chama atenção que a 

opção por um conhecimento não se dá a partir de fundamentos, mas de negociações nas quais 

diferentes formas de poder disputam processos culturais de mundo. 

A partir dessa concepção, o conhecimento científico que hegemonicamente assumiu um 

lugar de privilégio na sociedade se estabeleceu sob referenciais que julgavam seu poder em garantir 

a formação racional do sujeito autocentrado e emancipado; um pensamento que tem sido colocado 

em suspeita nas ciências humanas e sociais. A teoria curricular inscrita em um pensamento pós-

estruturalista, entendendo a relação entre conhecimento e avaliação, problematiza esse discurso e o 

uso de práticas pedagógicas como a avaliação assumindo uma perspectiva utilitarista de controle. 
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Essas críticas têm questionado o discurso da escola como instituição meramente instrutiva 

bem como políticas curriculares que amparadas no discurso inclusivo, recomendam a necessidade 

de oferecer os mesmos conteúdos para todos, de maneira universalizante e centralizadora têm 

produzido processos de exclusão na medida em que a educação passa a ser balizada pela métrica, 

pelo uso de avaliações padronizadas como estratégia de controle (LOPES, BORGES 2017; LOPES, 

2017; ; MACEDO, 2017). 

A avaliação a partir de testes padronizados não faz parte dos cotidianos da EJA, o que não 

significa que esta forma de pensar o processo de aprendizagem dos alunos da modalidade não sofra 

impactos de referenciais que tem esvaziado a discussão sobre avaliação da aprendizagem a partir da 

dimensão somativa, uma relação que está ligada à naturalização sobre a “necessidade” de deter 

determinados conteúdos aferíveis. 

POR QUE PENSAR A AVALIAÇÃO NA EJA? 

O investimento em pensar na avaliação na EJA se deve pelas singularidades dos contextos 

desta modalidade da educação básica, que traz rastros de problemas sociais de nosso país que, 

sobretudo até a década de 1990 não garantiu o acesso de todos à escola e tem ainda hoje 

dificuldades para garantir a permanência das pessoas à escola. 

São alunos que vivenciaram percursos escolares assimétricos ou mesmo sequer tiveram a 

possibilidade da experiência na idade escolar. Os alunos da modalidade possuem demandas por 

educação que se articulam às demandas de vida sejam pessoais ou sociais e é a partir dessas que 

compreendo que o processo educativo e, portanto, suas práticas avaliativas deveriam estar em 

diálogo. 

Entretanto, há um modelo de sujeitos jovens e adultos7 a ser superado e outro a emergir a 

partir de um discurso que enuncia propostas de sociedades mais justas e produtivas. Assim, os 

conhecimentos que “emancipam” tem impactos complicados na EJA, porque carregam sentidos de 

inadequação de pessoas, de suas crenças, promovem constrangimentos que assegurem sua adesão a 

mudanças de seus processos de identificação. Para essa dinâmica se articula a crença de que a posse 

de certos conhecimentos garantirá a saída desses sujeitos de algo análogo ao obscurantismo 

científico. 

 
7 Para tratar da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, será utilizado neste texto a sigla EJA, como tem sido nomeada 
a modalidade. Quando é descrita educação de jovens e adultos, está sendo feita referência a forma como é tratada a 
educação de pessoas adultas e jovens nos documentos internacionais e nas disputas do campo. 
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Não se trata de negar o conhecimento escolar, mas problematizar seu uso utilitarista em 

detrimento ao diálogo destes com os conhecimentos e discursos de seus alunos. Se supostamente 

existe um conhecimento escolar, amparado pelo conhecimento científico, tido em algumas 

inscrições como inquestionável, racional e neutro, que garanta uma sociedade melhor organizada, 

com sujeitos autoconscientes, sob quais parâmetros estariam sendo promovidos os processos de 

avaliação da aprendizagem na EJA?  

Ao assumirmos a escola como garantidora da formação dos sujeitos a partir do recebimento 

de determinados conhecimentos como necessários para construção de sua cidadania, como ficam os 

sujeitos da EJA que estão no mundo, que são no mundo, sem terem iniciado ou concluído os seus 

processos de escolarização? 

Se não foi o conhecimento escolar que garantiu o exercício da cidadania, a agência desses 

sujeitos que não tiveram acesso a determinados conhecimentos tal como estabelecido, constituídos a 

partir de parâmetros do conhecimento científico, negamos sua contribuição para a sociedade? 

Negamos suas produções discursivas, suas escolhas, os submetemos à lógica de passividade? Como 

avaliamos sujeitos inseridos nesses contextos? 

São interrogações que não pretendem chegar a uma resposta final, mas problematizar “a 

exacerbação das expectativas de controle que contribuem para justificar a negação/ desqualificação 

do outro que escapa ao que é estabelecido” (PEREIRA, 2019). 

EM BUSCA DO MUNDO DESEJADO: PROMESSAS DE EQUIDADE SOCIAL A PARTIR DA 

EJA 

Para essa discussão, busco apoio nas contribuições da teoria do discurso de Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe (2015), sobretudo a categoria hegemonia, que é parte importante na fundamentação 

dos autores para analisar os processos discursivos de disputa em torno do que se tornará 

hegemônico socialmente e será aqui utilizado para analisar os sentidos em torno dos projetos de 

mundo e sujeito promovidos pela EJA, assim, quais conhecimentos e, por consequência, processos 

avaliativos estão sendo reivindicados como necessários para a modalidade.  

Para os autores, o discurso torna-se hegemônico por um incessante processo no qual 

demandas particulares se universalizam, na medida em que passam a ser significadas como capazes 

de representar demandas diferentes, mas que se encontram na mesma cadeia de equivalência. Estas 

se articulam em torno de um significante vazio, que não é esvaziado de sentidos, mas contempla 

uma série de sentidos que compartilham o mesmo antagonista. Na medida em que um discurso se 
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torna hegemônico não há fechamento total do processo de significação, mas contingencial. Neste 

movimento, as diferenças são afastadas, mas não são extintas e continuam em disputa. 

Na arena das disputas por significação, alguns discursos são hegemonizados em virtude do 

privilégio discursivo atribuído a quem os enuncia, mas essa característica não confere uma 

estabilidade definitiva, por isso, no social, as disputas não cessam. O que é considerado estável nada 

mais é que um discurso que no jogo discursivo vem conseguindo ganhar legitimidade. 

Retornando à questão da EJA, as promessas de educação emancipatória e crítica que 

possibilitaria melhorias nas condições de vida da população são discursos que estão presentes nas 

demandas sociais atuais e, por isso mesmo, nos documentos nacionais e internacionais, que deixam 

marcas no campo.  

O Marco de Ação de Belém, produzido a partir da Confintea8 VI, que ocorreu em dezembro 

de 2009, na cidade de Belém, recomenda a implementação de políticas públicas para educação de 

jovens e adultos como esforço para garantir a educação e a aprendizagem  ao longo da vida para 

jovens e adultos com qualidade como forma de a superação de processos sociais excludentes, 

destacando que “aprendizagem e educação de adultos são também imperativas para o alcance da 

equidade e da inclusão social, para a redução da pobreza e para a construção de sociedades justas, 

solidárias, sustentáveis e baseadas no conhecimento” (UNESCO, 2010, p.7) 

Uma das metas do Marco de Ação de Belém se refere ao monitoramento e accountability9 

para verificação se foram oportunizadas ofertas de aprendizagem para garantir a equidade e a 

justiça social. Não à toa, desde a Confintea VI são produzidos Relatórios Globais sobre 

aprendizagem e Educação de Adultos, cujo objetivo é monitorar os países membros da Unesco em 

suas ações para o desenvolvimento das metas estabelecidas para o campo10.  

 Em 2015 foi publicada a Recomendação sobre Aprendizagem e Educação de Adultos na 38ª 

sessão da Conferência Geral da Unesco. O documento substitui a Recomendação de 1976 e tem 

como apoio o Marco de Ação para Educação 2030 especificando que 
 

8 As Confinteas (Conferências Internacionais de Educação de Adultos) são encontros intergovernamentais promovidos 
pela UNESCO em articulação com seus Estados-membros. Surgem com o objetivo de debater e avaliar as políticas 
implementadas para a educação pessoas jovens e adultas no mundo. São encontros realizados a cada 12 anos, desde 
1949. Foram recepcionadas, respectivamente, pela Dinamarca, Canadá, Japão, França, Alemanha e Brasil. 
9 Termo da Língua Inglesa que em português pode ser traduzido como responsabilização, para prestar contas a 
instâncias controladoras ou a seus representados. 
10 O primeiro Relatório Global sobre aprendizagem e Educação de Adultos foi produzido em 2009, o segundo em 2013 
e o terceiro e último em 2017. Ver documentos em http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/third_global_report_on_adult_learning_and_education_grale_i/ 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/third_global_report_on_adult_learning_and_education_grale_i/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/third_global_report_on_adult_learning_and_education_grale_i/
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o objetivo da aprendizagem e da educação de adultos é equipar as pessoas com as 

capacidades necessárias para que exerçam e realizem seus direitos e assumam controle 

de seus destinos. [...]ferramentas cruciais para reduzir a pobreza, melhorar a saúde e o 

bem-estar e contribuir para sociedades de aprendizagem sustentáveis (UNESCO, 

2015, p 08) 

O Instituto da UNESCO de Aprendizagem ao longo da Vida11 tem trabalhado em pesquisas 

internacionais, oferecendo treinamento a professores e Estados-membros com temas relacionados à 

aprendizagem de pessoas jovens e adultas.  

Todos os documentos produzidos nesses espaços são produções curriculares do campo, que 

significam e ressignificam seus objetivos, com pretensão de formar um sujeito mesmo que este seja 

adulto e que já esteja inserido na sociedade. Há um conjunto de habilidades sugeridas que dariam 

conta de contribuir para uma sociedade menos desigual, como propõe a Recomendação sobre 

Aprendizagem e Educação de Adultos. 

Assim, embora no Brasil, tenhamos uma lógica de secundarização da EJA, as políticas 

públicas para a modalidade são atravessadas por essas lógicas de modelo salvacionistas. Mesmo 

que reconheça as particularidades de cada Estado-membro, a Unesco elege uma subjetividade 

universal a ser atingida para pessoas jovens e adultas. 

Esses processos de universalização curricular articulados a mecanismos de avaliação que 

garantam a efetivação das propostas, precisam ser problematizados, isso porque, embora assumam a 

importância de compreender as singularidades dos espaços de EJA, investem na necessidade de 

controlar a produção de um sujeito articulado às demandas esperadas (AFONSO, 2009). 

Políticas curriculares orientadas por pressupostos neoliberais que cada vez mais ganham 

força no cenário de articulação de políticas públicas, têm adesão da população por estarem 

carregadas de sentidos que significam como importantes (emancipação, justiça social, 

oportunidades).  

 Nesse sentido, há a aposta de que a EJA conseguiria além de resolver questões relacionadas 

ao direito das pessoas jovens e adultas à educação, também possibilitaria que saíssem das condições 

de desigualdades às quais estão submetidas, como o acesso aos conhecimentos propostos. Há de 

problemático neste discurso uma lógica que despolitiza os problemas sociais e econômicos, na 

 
11 Ver http://uil.unesco.org/home/ 

http://uil.unesco.org/home/
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medida em que ocultam os impactos que as relações socioeconômicas têm sobre a vida das pessoas 

e investe na fantasia de que a educação garantiria uma mudança estrutural por si só. 

 A hegemonia das políticas neoliberais tem conseguido se articular com valores muito 

diferentes de políticas locais, nacionais e internacionais pelas promessas que mobilizam. Mouffe 

(2015) ao discutir o político, introduz a paixão, junto com interesses e razão como motivações para 

a atuação dos indivíduos. As noções de equidade e qualidade, frequentes nas políticas educacionais 

e marca da teoria curricular da educação de jovens e adultos, são conceitos complexos, significados 

a luz das paixões, razões e interesses de quem os enuncia.  

 Ireland (2012) analisa que a partir da década de 1990, a educação sofreu uma série de 

mudanças, no âmbito das políticas de EJA, foi observado mudanças dos conceitos de educação 

permanente para educação continuada, depois para educação ao longo da vida, se hegemonizando 

nos discursos atuais em aprendizagem e educação ao longo da vida. Não são mudanças apenas 

sobre as nomenclaturas por trás de conceitos para educação de pessoas jovens e adultas, mas de 

sentidos que se propõe a organizar a educação nesses contextos. 

Paiva (2006) problematiza que estes sentidos sofreram processos de recontextualização a 

partir dos contextos que os defendiam. A educação continuada, a aprendizagem e a educação ao 

longo da vida, podem assim, ser ressignificadas a partir de sentidos da educação permanente, que se 

apoiava na instrumentalização do trabalhador, compreensão diferente daquela assumida pela autora 

que significa esse processo pela potência humanizadora da educação ao ser possuir condições de 

aprender por toda a vida, a partir de demandas e desejos particulares. 

Nesse sentido a teoria do discurso nos ajuda a entender que não há fundamentos que 

garantam a linearidade dos discursos, que são sempre contextuais. A prioridade de políticas para a 

EJA em processos de escolarização esvaziou os sentidos de aprendizagem e educação ao longo da 

vida a partir de perspectivas humanistas no Brasil, dado elevado número de pessoas sem terem tido 

acesso à escola ou dela evadiram. Essa opção teve efeitos no campo, pois ao conter metas 

específicas para educação de jovens e adultos, “a EJA se expressa nas políticas nacionais, 

prioritariamente, como escolarização compensatória ou equivalência para jovens e adultos que não 

acessaram a educação na idade considerada própria” (IRELAND, 2012, p.02). 

 Macedo (2017) questiona o conhecimento tratado como uma promessa de garantia de um 

projeto de mundo. O discurso normativo defendido para significação do currículo não tem qualquer 

fundamento que o legitime, na medida em que o conhecimento interpretado como possível de ser 

apreendido, há a ilusão de que com a posse dele, possibilitará a inserção em um projeto de mundo. 
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Segundo a autora, nesta direção a função de educar acaba sendo substituída por ensinar; questiona 

como as políticas públicas têm naturalizado currículos centralizadores como parâmetros de 

qualidade, apoiando-se no que seria uma tradição instrumental que foi hegemonizada, tendo a 

avaliação papel hipervalorizado, como se fosse capaz de comprovar que houve aprendizagem, o que 

é ilusório. 

A dimensão normativa na teoria curricular quer seja para definir padrões de testagem sob a 

agenda neoliberal ou para garantir a formação do cidadão emancipado e a justiça social, sanciona 

determinados discursos em detrimento de outros. Esse movimento exige que diferentes formas e 

modos de pensamento sejam aprisionados, excluídos.  

Para os sujeitos da EJA, que são atuantes na sociedade, que construíram formas de relações 

sociais e de trabalho, esse discurso deslegitima sua condição de cidadão, já que é significado como 

um sujeito ainda a emancipar-se. Compreendo a escola como espaço formativo privilegiado na 

sociedade, assim como os efeitos que a escolarização produz na vida prática dos alunos, desde 

melhora da autoestima à certificação que possibilita acesso a outros postos de trabalho, além disso, 

não é ignorado aqui que a  EJA é um direito, mas este não pode ser reduzido à aprendizagem de 

determinados conteúdos, excluindo outros. 

Pesquisadores inscritos em uma perspectiva crítica consideram importante a apropriação que 

é feita pelos conhecimentos escolares como objetos de superação para desigualdades sociais. 

Michael Young em seus trabalhos mais atuais, ainda que problematize a noção de conhecimento 

como um dado neutro, defende que a discussão curricular precisa voltar-se para a defesa daquilo 

que descreve como um conhecimento poderoso, capaz de garantir o acesso a um repertório 

socialmente privilegiado, que possibilitaria ao aluno encontrar caminhos para superar as 

dificuldades enfrentadas no âmbito social. 

Moreira e Silva Junior (2017) compartilham a ideia de os currículos voltarem-se para a 

centralidade do conhecimento, argumentando que apresenta conceitos, por se associarem aos 

conhecimentos disciplinares, enquanto os conhecimentos cotidianos teriam como função auxiliar na 

contextualização dos conhecimentos conceituais.  

Ponce (2018) investe na defesa de um currículo que se proponha garantir uma sociedade 

mais democrática, por isso, defende que a construção do currículo deve ter base coletiva, com 

respeito e valorização das diversidades. Suas críticas às demandas neoliberais são por considerar 

que os conhecimentos estariam a serviço dos desejos do mercado, o que seria em sua concepção 

uma de violência curricular, porque nega a possibilidade dos alunos como sujeitos de direitos na 
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medida em investe em um modelo escolar comprometido com processos de reprodução de 

determinadas formas de viver. Para a autora há a urgência de resistir a propostas hegemônicas 

atuais de currículo, com base em pressupostos neoliberais, mas investe na defesa do conhecimento 

como garantidor de um projeto de sociedade e cidadão, que dê conta de promover a justiça 

curricular e, assim, a justiça social.  

 Uma abordagem pós-estrutural considera complicadas essas perspectivas, não apenas pela 

redução da escola como local de ensino, como também pela problemática que surge quando se 

perde o controle do repertório considerado importante. Macedo (2017) questiona o conhecimento 

significado a partir de referenciais da teoria crítica, na medida em que são tratados como objeto 

capaz de ser transmitido e mais que isso, como uma promessa de garantia de um projeto de mundo.  

CONCLUSÕES 

Neste texto foi defendida a necessidade de refletir sobre avaliação da aprendizagem na EJA 

a partir de seus contextos. A avaliação tem posição privilegiada nas discussões sobre currículo 

escolar, uma discussão que não é atual. Desde as críticas aos processos de avaliação nas décadas de 

1970 e 1980, que focalizavam-se no caráter classificatório dos contextos escolares, que acabavam 

produzindo exclusões até as perspectivas atuais, que em nome de uma suposta melhoria da 

qualidade da educação, investem em currículos centralizados, que tratam a avaliação como um 

processo de controle daquilo que se ensina, se aprende, na ilusão de formar um sujeito 

autocentrado, seja a partir de pressupostos que se articulam à flexibilidade do mercado de trabalho 

em um sistema econômico neoliberal, seja a partir de demandas por justiça social que se ocupam de 

pensar a formação do sujeito emancipado.  

As tentativas de controle marcam as ações pedagógicas, afinal planejamos para um 

determinado fim, criamos a expectativa de controlar as diferenças, que são marcas constitutivas das 

relações humanas. Estar ciente dessa condição, não nos impede de construir caminhos avaliativos – 

ainda que ilusórios – que nos apontem possibilidades de redimensionar a prática pedagógica sem 

abrir mão daquilo que significa como necessário naquele momento, mas compreendendo que essa 

significação é uma construção discursiva e não dotada de um fundamento. A EJA, uma modalidade 

marcada por diferenças que constrangem as tentativas de homogeneização, não afasta de suas 

práticas a avaliação, mas como ela se dá em contextos tão plurais?   

Um modelo de hipervalorizarão de certos conhecimentos mensuráveis, que se alinham a um 

projeto de sujeito e sociedade forjados sob referenciais neoliberais ou emancipatórios, reduzem a 
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avaliação a um artefato, apresentam um caráter violento de apagamento das biografias dos alunos 

da EJA, pessoas jovens e adultas. 

Invisto na potência de pensar a avaliação da aprendizagem na EJA a partir de seus 

contextos, da biografia de alunos e professores, incorporando as muitas vozes da prática pedagógica 

no processo de aprendizagem e avaliação. Isso não significa abrir mão das narrativas que 

consideramos importantes e necessárias, mas compreendê-las longe de fundamentos, portanto, 

contingenciais e abertas. 
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Resumo 

Este texto dialoga sobre avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma 
modalidade da educação básica que carrega singularidades importantes de serem problematizadas como 
diferenças geracionais, processos de exclusão dos alunos, demandas diferenciadas. Assim, interroga-se 
sobre o processo avaliativo em contextos de EJA, na medida em que os referenciais hegemônicos de 
avaliação têm se articulado em torno da aferição da aprendizagem. A avaliação tem papel privilegiado 
na discussão curricular, considerando o desejo em investigar como o currículo está operando. 
Considerando, o próprio currículo a partir de uma perspectiva discursiva, não se trata nem de um 
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artefato prescritivo nem um conjunto de práticas pedagógicas, mas o movimento de produção de 
sentidos, mediados pelas relações que se estabelecem com o outro. O investimento em pensar avaliação 
na EJA, é parte de um esforço que questiona a educação como formadora de um modelo de sujeito 
com base em pressupostos da modernidade, concepção assumida como violenta às subjetividades dos 
alunos da EJA, na medida em que destrói quem eles já são. A lógica de avaliação somativa, que 
instrumentaliza os sujeitos para um projeto de mundo, seja a partir de referenciais neoliberais ou de 
pautas progressistas, transforma o conhecimento em moeda de troca, aferíveis, cuja posse carrega 
promessas de garantia do fim das desigualdades sociais, colocando nas mãos das pessoas a 
responsabilidade às condições socioeconômicas desfavoráveis com as quais convivem. O diálogo se 
estabelece a partir de aportes pós-estruturalistas, que ajudam a repensar as sedimentações de algumas 
práticas avaliativas, considerando a multiplicidade de possibilidades envolvidas no processo educativo. 

Palavras-chave: Avaliação; Currículo; Educação de Jovens e Adultos. 

AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÕES PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIA 

EM SÃO GONÇALO/RJ 

Graciane de Souza Rocha Volotão – SEMED/SG – UERJ/PROPED 

INTRODUÇÃO: AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÕES PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

Em tempos difíceis, com retrocessos políticos, econômicos e base curricular que pretende 

padronizar os conhecimentos, este texto convida a ir na contramão do que vem sendo ações comuns 

nas políticas educacionais, em que, a base nacional comum curricular (BNCC) e a ligação com as 

avaliação em larga escala dos estudantes tem sido priorizada pelas redes de ensino com a 

justificativa de uma sociedade mais justa, porém que mantém a exclusão social e que sustenta 

discursos de permanência de uma única definição de escola, cuja finalidade é ser essencialmente 

classificatória. Ao contrário, dessa concepção neoliberal, o currículo não deve ser imposto e sim 

negociado com a comunidade escolar, numa percepção, sempre renovável, do que cada instituição 

educacional, imersos em suas características de atuação política e social, acreditam ser o sentido de 

qualidade, discutido com estudantes, responsáveis/pais/mães de alunos/as e profissionais da 

educação.  

Ao considerar que a exclusão é produzida pela escola, temos a contribuição de Pablo Gentili 

(2009, p. 1064) que descreve três fatores nesse processo, chama um de “exclusão includente”, posto 

que a produção da universalização se dá sem direitos e o devido respeito à desigualdade econômica 

e social que é vivida por grande parte da população; o segundo trata da existência de sistemas 

escolares fragmentados, com diferenciais consideráveis nas oportunidades oferecidas pelas escolas; 

e o último, se refere a própria origem de concepção de diretos humanos e direitos à educação que 
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está fincada em paradigmas “privatistas e economicistas”, que não amplia de fato a educação e 

vincula esses direitos às oportunidades de mercado de trabalho do acesso à permanência.   

A qualidade da educação se tornou uma perseguição do sistema capitalista, num ideal de 

cidadão pleno que deve ser preparado por todas as escolas do mundo para um equilíbrio da 

economia mundial, num projeto de sobrevivência do sistema conforme explica Gentilli (1996) que  

no ideal neoliberal, a educação é transferida da esfera política para a esfera do mercado, 

reconceituando a cidadania: 

a grande operação estratégica do neoliberalismo consiste em transferir a educação da 

esfera da política para a esfera do mercado questionando assim seu caráter de direito e 

reduzindo-a a sua condição de propriedade. É neste quadro que se reconceitualiza a 

noção de cidadania, através de uma revalorização da ação do indivíduo enquanto 

proprietário, enquanto indivíduo que luta para conquistar (comprar) propriedades-

mercadorias diversa índole, sendo a educação uma delas. O modelo de homem 

neoliberal é o cidadão privatizado o entrepreneur, o consumidor (GENTILLI, 1996, p. 

5). 

O cidadão privatizado é um empreendedor em um modelo para o mundo globalizado sob os 

argumentos de que o mercado está em constantes transformações, pelo qual, a educação deve se 

adequar, sob o jugo de uma crise traçada estrategicamente pelo neoliberalismo que foi e vai se 

incorporando aos discursos em torno da propriedade e do que é cidadania, com base na meritocracia 

para a aquisição de bens e serviços, incluindo no mercado de serviços, a educação. Foi pelas 

políticas educacionais que os discursos foram direcionando pelos textos políticos (documentos 

norteadores e legais) para essa forma de cidadania plena que invisibiliza as desigualdades 

educacionais. Para Lopes (2018), as desigualdades sociais, ocorrem devido às diferenças de 

investimentos no que se refere à carreira e às condições de trabalho do professor, bem como, no 

cotidiano das famílias e estrutura de estudo dos estudantes (p. 25), o que é perceptível nas escolas 

públicas do Brasil, pois não há isonomia em relação aos recursos e insumos, a ponto de que em uma 

mesma rede de ensino/cidade, existem escolas com quadra e/ou computadores, por exemplo, 

enquanto outras não há espaço algum diferente de uma sala de aula, com mesas e cadeiras em 

péssimas condições e por vezes, nem mesmo um quadro que seja possível escrever para explicar 

determinado conteúdo. 

As consequências de uma concepção de educação que segue os padrões da economia 

mundial possuem alto grau de impacto, como ocorre na avaliação focada no desempenho de 

estudantes sob a responsabilização dos professores. Trata-se de uma procura de culpados que vem 
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sendo divulgada sob o argumento do accountability, que vai direcionando a culpa ao professor pelo 

desempenho dos estudantes, dirigindo a crítica e os responsabilizando pelo insucesso, tanto da 

escola quanto dos estudantes. Assim a autonomia, que é fundamental para o magistério, sofre riscos 

e a heterogeneidade, provoca tensões em uma concepção de educação que se resume em controle do 

que deve ser conhecimento importante, prática e competência necessária no processo ensino-

aprendizado (DIAS, 2016, p. 602). 

O relatório de Coleman (1996) foi um marco nos estudos de eficácia escolar pelo fato de que 

seus resultados abalaram profundamente a imagem da escola meritocrática americana. À época, 

Coleman afirmou que as condições socioeconômicas dos estudantes e de suas famílias 

representavam a variação de desempenho acadêmico dos estudantes e que as escolas possuíam 

pouca interferência no processo escolar. Com isso, de certa forma, afirmava que as escolas não 

faziam diferença (KARINO; LAROS, 2017, p. 97). 

Esse relatório impulsionou uma série de estudos sobre eficácia escolar, iniciando uma 

trajetória de investigações que tentam descobrir se a escola pode fazer a diferença na vida dos 

estudantes ou se ela ficará condenada à reprodução das desigualdades existentes dentro e fora dela. 

De acordo com Ortigão (2005), a literatura educacional, de modo geral, tem se reportado a 

três grupos de fatores associados à eficácia escolar: indicadores do contexto escolar, indicadores de 

processo e indicadores de resultado. O primeiro relaciona-se com aspectos do contexto social, que 

agregam tanto as características do ambiente que a escola está situada, como o contexto da própria 

escola, modificável apenas por políticas fora do controle imediato dessa. Tais indicadores buscam 

avaliar tanto características das políticas educacionais dos órgãos centrais e da escola, como o 

ambiente de seu entorno – sua localização e o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes e de 

suas famílias. Dentre esses indicadores, nível socioeconômico12 do/a aluno/a é apontado como um 

dos que mais explica a heterogeneidade dos resultados escolares13. De modo geral, pode-se dizer 

que sobre esses fatores, a escola tem pouca ou quase nenhuma gerência. 

 
12 De acordo com Soares (2002), não há consenso sobre como medir o nível socioeconômico para estudos de eficácia 
escolar. Por um lado, concorda-se que o índice deve incluir indicadores de renda, educação e prestígio ocupacional dos 
pais, por outro, não é claro como esses indicadores devem ser construídos. 
13 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes/PISA, um dos mais abrangentes estudos sobre características 
escolares e desempenho acadêmico envolvendo mais de 70 países, apresenta o Brasil como um dos países com um alto 
índice de correlação entre o nível socioeconômico médio dos alunos e a presença de recursos escolares relevantes para a 
aprendizagem. 
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Os indicadores de processo compreendem o conhecimento das características da 

comunidade escolar14 e dos processos associados à cultura da escola, aos professores e à rotina de 

cada sala de aula. Esses indicadores ganharam destaque, principalmente, a partir das críticas ao 

Relatório Colleman (COLLEMAN, 1966), as quais evidenciaram que as investigações não 

possibilitavam que os fatores explicativos internos às escolas viessem à tona. Havia evidências de 

que as práticas e políticas internas às escolas influenciavam no desempenho dos alunos, mas não 

havia informações apropriadas para compreender o processo. As pesquisas eram baseadas apenas 

no levantamento de dados sobre as características dos/as alunos/as, dos/as professores/as e da 

infraestrutura dos estabelecimentos de ensino. Alguns anos mais tarde, com o desenvolvimento de 

novas ferramentas estatísticas, as pesquisas voltaram-se para os processos internos das escolas, 

interessadas em compreender o que torna umas escolas melhores do que outras. Essas pesquisas 

resgataram a importância da escola para a compreensão do desempenho dos/as alunos/as, 

principalmente por terem mostrado que há escolas que conseguem fazer os/as alunos/as avançarem 

mais do que seria esperado, tendo em vista o seu contexto familiar. 

Finalmente, os indicadores de resultado relacionam-se com o desempenho cognitivo dos/as 

estudantes, obtido a partir de suas respostas aos testes de Matemática e Língua Portuguesa (ou 

Leitura). Usualmente, esse indicador é tomado como uma medida de proficiência15 do aluno. 

Acredita-se ser importante a compreensão do que ocorre nas escolas para determinar sua 

eficácia, que é entendida como a capacidade de interferir com positividade no desempenho dos 

estudantes, denominando “escola eficaz” as que promovem políticas e práticas pedagógicas que 

alcancem a justiça social. Ao se dedicarem aos sistemas de avaliação em larga escala, os governos 

professam que assim estão se empenhando para qualidade na educação e que podem, com os 

resultados, aferir o investimento do dinheiro público, trazendo à população uma prestação de 

serviço que busca a eficiência. Contudo, parecem desconsiderar toda a discussão sobre 

fatores/características que impactam a qualidade das escolas. Ao contrário, concentram-se nos 

resultados obtidos pelos estudantes e tentam culpá-los e a seus professores pela pouca ou nenhuma 

qualidade da escola. 

 
14 Comunidade escolar compreende os alunos, professores, direção e a própria infraestrutura da escola. 
15 As avaliações usam a denominação “proficiência” quando a coleta de dados ocorre uma única vez, de forma 
seccional. Se a avaliação ocorre longitudinalmente, costuma-se usar a denominação “medida de aprendizagem”. Essa 
diferenciação está associada à ideia de que a aprendizagem ocorre ao longo do tempo, não podendo, portanto, ser 
medida uma única vez. 
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Todavia, as avaliações apresentam “o mérito de revelar os processos de desigualdades que 

permeiam os sistemas educativos” (p.159), pois a partir desse processo, foi possível compreender, 

por meio de muitos dos estudos, as desigualdades educacionais existentes nas escolas e, o rigor dos 

procedimentos metodológicos das avaliações possibilitam a observação das características das 

escolas e dos estudantes, para alcançar a melhoria da qualidade da educação (ORTIGÃO; 

PEREIRA, 2016, p. 159).  

Ortigão e Pereira (2016) explicam que a centralidade foi dada à avaliação pelos sistemas 

educacionais brasileiros, homogeneizando o currículo e o que ocorre nessa concepção de avaliação, 

é que são promovidos discursos autoritários de avaliações externas em larga escala para aferir a 

qualidade da educação, em uma política de desqualificação dos docentes que impõem políticas de 

currículo, com foco na padronização dos conhecimentos, cujo objetivo é atender às demandas do 

mercado. 

AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NOS REGISTROS DE REUNIÕES EM SÃO GONÇALO - 

2019 

Em 2019, na rede municipal de São Gonçalo, retomando uma atividade ocorrida em 2015, 

foram realizados encontros com as unidades escolares, para discutir com as equipes técnicas sobre 

os resultados das avaliações em larga escala pelo INEP que resultou no IDEB de 2017.  

Comumente as redes de ensino, a partir da existência da avaliação em larga escala,  

entendem a escola como uma unidade de gestão, insular, atomizada, como se as escolas fossem 

dotadas de total autonomia, ignorando, outros contextos que dependem mais do poder central do 

que das decisões das escolas, como o grau de adequação das instalações, espaços e equipamentos 

(LIMA, 2015). Como monitoramento das escolas, a gestão do sistema municipal decidiu promover 

os encontros que envolveram os gestores da escola (diretores) por escola. 

Para a realização das reuniões ADM´s, a gestão municipal apresentou dados das avaliações 

externas nacionais de 2017 propondo, a partir deles, a discussão e levantamento de demandas que 

impediam a qualidade da escola. Na análise desses encontros registrados em um questionário 

próprio, foi possível observar como afirma Lima (2015) que as avaliações externas não dão lugar 

para ampliar o debate de questões educacionais pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem, 

ignorando as decisões que ocorrem diariamente no interior das escolas, distanciando a avaliação 

externa das internas.   
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Participaram dos encontros todas as escolas com IDEB 2017 e foram selecionadas nesta 

pesquisa 65 escolas municipais de ensino fundamental, anos iniciais, que marcaram a escala do 

questionário entregues nas reuniões de autoavaliação das escolas. Por meio de um conjunto de 

perguntas e escala de respostas de 1 a 10, as escolas realizaram a autoavaliação.  

Soares (2008) afirma que a análise da eficácia escolar (ou de sua qualidade) precisa levar em 

consideração toda a complexidade e diversidade presente em cada escola e não se basear apenas nos 

resultados dos estudantes. Para ele, para além dos resultados médios dos estudantes, a escola precisa 

compreender como seus processos (internos e externos) estão sendo desenvolvidos. Nesse sentido, 

o autor toma emprestado as recomendações de Sammons, Hillman e Mortimore (1995) que 

discutem alguns fatores considerados fundamentais numa avaliação da escola. São eles: 

Quatro fatores relacionados à escola: ensino e objetivos claros, ambiente de 

aprendizagem ordenado e atraente, concentração no ensino e na aprendizagem (foco 

no desempenho) e organização orientada à aprendizagem (formação de pessoal na 

escola). Cinco fatores referem-se a características e ações dos coordenadores e 

professores: liderança profissional firme, objetiva e com enfoque participativo; 

objetivos e visões compartilhadas; altas expectativas e fornecimento de desafios; 

incentivo positivo e monitoramento constante do progresso. Há ainda um fator que 

envolve direitos e responsabilidades dos alunos (alta autoestima do aluno, 

oportunidade de assumir posições de responsabilidade, controle dos trabalhos) e um 

outro relacionado ao estabelecimento de relação de apoio e cooperação entre casa e 

escola (SAMMONS, HILLMAN e MORTIMORE 1995, about KARINO, LAROS; 

2017; p. 101). 

O questionário foi criado e aplicado às escolas pela gestão municipal. Cabe informar que os 

estudos sobre Eficácia Escolar, consideram que há variáveis de contextos sociais da escola. Essas 

variáveis ou fatores associados à eficácia escolar foram organizados em cinco categorias por Alves 

e Franco, no livro organizado por Brooke e Soares (2008): a) recursos escolares; b) organização e 

gestão da escola; c) clima acadêmico; d) formação e salário docente; e) ênfase pedagógica. No 

entanto, para fins desse trabalho, retiro, provisoriamente, o fator formação e salário docente (d), por 

não depender da escola e o fator denominado ênfase pedagógica (e), por que exige um 

aprofundamento maior na investigação por área de conhecimento e está associado ao nível 

socioeconômico que descrevem os autores serem esses “estatisticamente nulo com a implementação 

do controle pelo nível socioeconômico médio das escolas” (ALVES; FRANCO, 2008, p. 497). 
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Para análise dessas respostas, não há nomes das escolas e a identificação foi realizada 

utilizando a letra da classificação da portaria municipal 019/2019 que dispõe sobre a classificação 

das escolas de acordo com o quantitativo de alunos/as e prédio.  

Art. 2º. Para fins do § 4º, do art. 31, da Lei Municipal 008/2003, considerar-se-á:  I – 

Unidades Escolares de Grande Porte: grupo “A”;  II – Unidades Escolares de Médio 

Porte: grupos “B” e “C”;  III – Unidades Escolares de Pequeno Porte: grupos “D”, “E” 

e “F”.   

Art. 3º. Para classificação nos grupos “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”, será observada a 

seguinte tabela: A a partir de 1601 alunos; B de 1101 a 1600 alunos; C de 701 a 1100 

alunos; D de 401 a 700 alunos; E de 201 a 400 alunos; F até 200 alunos 

(PORTARIA Nº 019 /SEMED/ 2019; publicado em Diário Oficial de 08/02/2019). 

Elaborei uma legenda da escala que o questionário propunha, fazendo a classificação por 

nível, conforme tabela 1, no final deste texto. 

As escolas marcaram entre os números de 1 a 10 em quatro categorias, seguindo as variáveis 

ou fatores associados à eficácia escolar por Alves e Franco, no livro organizado por Brooke e 

Soares (2008) e adaptado ao questionário, conforme descrito a seguir: 

Quanto aos recursos escolares: 1 a) Condições do prédio (salas: aula, professores, 

direção, orientação, auditório/multifuncionais e recursos – apoio aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, quadra, pátio e banheiros); 1 b) Ambiente 

propício para planejamento dos professores, como: computador, internet, impressora e 

livros para estudos nas áreas de atuação; 1 c) Materiais para os estudantes como livros 

para consulta e estudos, laboratórios, bibliotecas e outros recursos de apoio como 

momentos de reorientação de estudos e/ou reforço escolar 

Quanto a organização e gestão da aprendizagem: 2 a) Planejamento das aulas o 

professor conta com algum membro da equipe gestora; 2 b) A escola avalia os 

estudantes com critérios claros definidos coletivamente e/ou por área/etapa/série; 2 c) 

Uso de dados ou modelos das avaliações externas (Saeb, provinha Brasil, ANA, prova 

Brasil e provas de concursos para seleção de entrada nos ensinos médios)  

Quanto a organização e gestão da escola: 3 a) Reuniões do Conselho Escolar são 

divulgadas e acontecem com frequência (ao menos quatro vezes ao ano); 3 b) A 

liderança da gestão escolar (diretor, orientadores, dirigentes e secretário/a) 3 c) 

Prestação de contas das verbas 
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Quanto ao Clima Acadêmico: 4 a) Absenteísmo; 4 b) Frequência de dever de casa; 4 

c) Dedicação e exigência dos professores quanto ao aprendizado dos estudantes; 4 d) 

Clima de respeito entre a equipe gestora, funcionários, professores e estudantes; 4 e) 

Disciplina (comportamento favorável a aprendizagem) dos estudantes. 

A partir da leitura das respostas dadas ao questionário, baseado nos níveis criados e 

dispostos na tabela, foi possível trazer como resultado que, a única escola B - IDEB 4,1- (1101 a 

1600 alunos/as), se autoavaliou como nível 3 na maioria das categorias, exceto na variável 2c que 

escolheu o nível dois, revelando que utiliza pouco os dados das avaliações em larga escala e 3c que 

se definiu cinco, se autoavaliando ideal quando se trata de prestação de contas das verbas. Nas 

escolas C - IDEB maior 4,8, menor 3,8 - (701 a 1100 alunos/as) totalizaram 09 unidades escolares: 

2b nível quatro (Satisfatório – avaliação discutida coletivamente), exceto duas, que se marcaram 

nos níveis três (regular) e cinco (ideal); 3 b (liderança/diretor), metade nível quatro (satisfatório) e 

outra metade nível cinco (ideal); 3c (prestação de contas), se avaliaram com o nível cinco (ideal) 

exceto uma que marcou o nível três (regular) nessa variável; 4b (dever de casa), se avaliaram com o 

nível três (regular) exceto uma que marcou o nível quatro  (satisfatório) nessa variável; 4c 

(dedicação/exigência), se avaliaram com o nível quatro (satisfatório) exceto uma que marcou o 

nível três (regular) nessa variável; 4d (clima), se avaliaram com o nível quatro (satisfatório) exceto 

três que marcou o nível cinco (ideal) nessa variável. Nas escolas D - IDEB maior 5,7, menor 2,4 - 

(401 a 700 alunos/as), totalizaram 22 unidades escolares:1a (condições do prédio) 15 escolas se 

avaliaram no nível três (regular); 3c (prestação de contas) 14 escolas se avaliaram no nível cinco; 4 

d (clima), 14 escolas se avaliaram no nível cinco; 4e (disciplina), 12 escolas se avaliaram no nível 

cinco. Nas escolas E - IDEB maior 5,9, menor 1,8 - (201 a 400 alunos/as), totalizaram 29 unidades 

escolares: 3a 15 escolas se avaliaram no nível três; 3b (liderança/diretor) 13 escolas se avaliaram no 

nível quatro e 13 no nível cinco. Nota-se que 3 não marcaram nenhuma opção; 3c (prestação de 

contas), 18 escolas se avaliaram no nível cinco; 4a (absenteísmo), 15 escolas se avaliaram no nível 

quatro; 4c (dedicação/exigência), 15 escolas se avaliaram no nível quatro; 4d (clima), 18 escolas se 

avaliaram no nível cinco. Nas escolas F - IDEB maior 4,6, menor 3,7 -  (até 200 alunos), 

totalizaram 4 unidades escolares: 2a (planejamento coletivo), metade nível quatro e outra metade 

nível cinco; 3 a - 3 escolas se avaliaram no nível cinco; 3 b e 3 c (prestação de contas), metade nível 

quatro e outra metade nível cinco; 4 a , maioria nível quatro, exceto 1 que marcou nível cinco; 4 b 

(dever de casa), metade nível três e outra metade nível quatro; 4 c (dedicação/exigência), todas 

escolas se avaliaram no nível quatro; 4 d (clima), maioria nível quatro, exceto 1 que marcou nível 

cinco; 
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Diante dos levantamentos apresentados é possível constatar que as escolas possuem 

contextos diferenciados e que a oferta de educação com qualidade envolve mais fatores do que o 

desempenho dos estudantes e fluxo, logo, o indicador de qualidade escolhido pelo INEP (Instituto 

Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira) não compreende todas as variáveis e fatores aqui relatas e o 

poder público local não tem se dedicado a essas questões que são fundamentais para uma educação 

que pretenda caminhar em direção a qualidade, independente aqui, de qual qualidade que esteja 

sendo defendida, visto que longe estão as escolas municipais de estarem em condições ao menos 

adequadas para a oferta dos anos iniciais da educação básica. 

RESISTIR: PARA NÃO CONCLUIR 

Reconhecer as desigualdades sociais, históricas, culturais, econômicas e educacionais torna-

se fundamental para que se possa propor qualquer que seja o projeto de educação que pretenda 

acampar no discurso da qualidade.  

A atual conjuntura política brasileira em nada favorece qualquer intencionalidade política de 

diminuição as desigualdades sociais, muito menos as desigualdades educacionais, nos mantendo 

ainda mais distantes de uma possível justiça social na educação. Todavia, entre os diferentes 

sentidos (políticos, sociais, econômicos e educacionais) possíveis a serem disputados em relação ao 

termo qualidade da educação, parto da hipótese de que as políticas de avaliação em larga escala não 

podem ser os indicadores unívocos para impulsionar as políticas públicas em busca de uma 

qualidade, pois não garantem a justiça social e menos ainda a diminuição das desigualdades sociais. 

O que torna o discurso de transformação social pela educação falido.  
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Resumo 

O presente texto propõe uma reflexão sobre as escolas em relação aos resultados do IDEB que 
impulsiona a padronização dos conhecimentos. Convida a ir na contramão do que vem sendo as ações 
comuns nas políticas educacionais, em que, a base nacional comum curricular (BNCC) se liga com as 
avaliações em larga escala como prioridade nas redes de ensino com a justificativa de uma sociedade 
mais justa A partir de um questionário proposto pela Semed (Secretaria Municipal de São Gonçalo/RJ) 
e preenchido pelos diretores no ano de 2019, em reunião sobre os resultados do IDEB por escola, foi 
realizado um levantamento das respostas que mais tiveram semelhanças. Foi verificada a existência de 
variáveis e fatores que estão em jogo no caminhar para uma educação de qualidade. Com a crítica em 
ser o único indicador de qualidade, os resultados o IDEB restringe-se a apenas fluxo e desempenhos 
dos estudantes nas avaliações em larga escala, ignorando que as escolas possuem contextos 
diferenciados. Em uma resistência para não conclusão, aponta que o indicador de qualidade escolhido 
pelo INEP (Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira) não compreende variáveis e fatores que 
importam para os atores das escolas. Acrescenta os estudos de eficácia das escolas, o relatório Coleman 
e algumas variáveis de contextos. Denuncia que a rede municipal de São Gonçalo/RJ não tem se 
dedicado para uma educação em direção a qualidade, visto que longe estão as escolas municipais de 
estar em condições adequadas para a oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Educação 
Básica. 

Palavras-chave: Políticas de avaliação; Qualidade da educação; Escola eficaz; Desigualdades 
educacionais; Avaliação em larga escala. 

TABELA 

Tabela 1. Legenda de classificação por nível 

Nível 1 1-2 Insuficiente 

Nível 2 3-4 Baixo 

Nível 3 5-6-7 Regular 

Nível 4 8-9 Satisfatório 

Nível 5 10 Ideal 
Fonte: Legenda criada pela pesquisadora a partir da escala de resposta da ADM/2019 

http://portal.inep.gov.br/
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Resumo 

O presente painel busca reflexões acerca de saberes que permeiam a formação docente, avaliação e 
currículo no contexto atual da educação brasileira. O texto intitulado “Constatações, conflitos e contradições: a 
educação pública em risco” é resultado de estudos realizados no âmbito de um Grupo de Pesquisa de uma 
Universidade privada do litoral paulista, a pesquisa qualitativa utilizada com abordagem etnográfica 
buscou compreender as múltiplas variáveis presentes em práticas docentes no ensino fundamental, 
destacando currículo, avaliação e gestão. Nesse sentido, as contribuições desvelam a necessária 
criticidade na leitura das Políticas Públicas que buscam por vezes culpabilizar as vítimas pelo fracasso 
escolar: gestores, professores e alunos. O segundo texto “Contradições, desafios e insurgências políticas e 
possibilidades na formação de professores” apresenta resultados de estudos realizados no âmbito de dois 
Grupos de Pesquisas, considerando o panorama econômico do Banco Mundial. O método documental 
e etnográfico utilizado no sentido de direcionar a análise com foco na qualidade social de discussões 
que consideram fundamentações conceituais e metodológica nos campos da Didática e Formação, 
desvelando a necessidade de revisão do próprio significado do papel social dos professores que atuam 
com a formação inicial docente.  Por fim, o texto “As relações entre as políticas globalizantes e a implementação 
da BNCC: democratização da qualidade de ensino ou projeto de padronização curricular?” Utiliza recentes 
pesquisas na literatura acerca do currículo brasileiro, o trabalho reflete anseios e questionamentos que 
permeiam a Base Nacional Comum Curricular contribuindo para revelar seus princípios e objetivos, a 
fim de ampliar a compreensão acerca do futuro da educação nacional. Dessa forma, o painel busca 
contribuir com a reflexão da sociedade acerca da gestão e avaliação de Políticas Públicas visando a 
melhoria da qualidade educacional e contrapondo-se a artimanhas mercadológicas e excludentes que 
permitam o empobrecimento e balização do currículo escolar e dos fundamentos epistemológicos. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Currículo; Formação Docente; Gestão; Avaliação Educacional.  

CONSTATAÇÕES, CONFLITOS E CONTRADIÇÕES: A EDUCAÇÃO EM RISCO  

Mariangela Camba – UNIMES 

Ivana Correa de Souza Faour – UNIMES 

Paolo Civita – UNIMES 

INTRODUÇÃO 

A comunicação traz um recorte dos estudos realizados no Grupo de Pesquisa: “Políticas 

públicas: Gestão e Avaliação”, do Programa de Pós-graduação em Ensino da Universidade 

Metropolitana de Santos, ao longo dos últimos oito anos, a partir de Projetos de pesquisa com foco 

na avaliação, políticas públicas de avaliação, interdisciplinaridade, currículo e práticas docentes no 

ensino fundamental. Esses estudos buscaram contribuir para enriquecer os olhares e percepções dos 

sujeitos, para transformar as visões, que estes trazem consigo ao adentrar a graduação e a pós-

graduação, além de ter como pressuposto, oportunizar aos envolvidos nas pesquisas, professores das 

redes públicas, sujeitos e atores desses estudos, sentir o gosto pela ampliação e apropriação de seus 

conhecimentos e, dessa forma, refletir e transformar suas práticas. Como partícipes dos projetos 

incluem-se orientandos do Mestrado em Ensino, em Práticas Docentes no ensino fundamental, 
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colegas e alunos das licenciaturas presenciais e da Pedagogia, professor convidado de outra 

instituição e orientandos de Iniciação científica. 

O primeiro movimento no grupo: iniciando a pesquisa foi realizar um estado da arte, 

iniciando por uma revisão da literatura das temáticas pertinentes às investigações, a fim de que os 

pesquisadores pudessem compartilhar seus produtos. Como próximo passo demos prosseguimento a 

construção de um referencial bibliográfico que pudesse subsidiar um estudo teórico consistente e 

flexível, podendo proporcionar descobertas no decorrer das pesquisas em andamento. Uma forma 

de apropriação do conhecimento disponível nas bases de dados: biblioteca física da Universidade 

Metropolitana de Santos (UNIMES), o banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES; os periódicos científicos nacionais 

disponíveis pela SCIELO (BRASIL) e documentos legais. Ao mesmo tempo, em que essa coleta 

ocorria, os orientandos pesquisadores iam se apropriando das abordagens e metodologias, o 

caminhar na pesquisa.  Essa apropriação os deixa grávidos de saber, encantados e ao mesmo tempo 

indignados com a situação em que se encontra a educação brasileira, apesar das constatações que as 

pesquisas apontam.  

No estudo, objeto desse artigo fizemos um recorte, sobre às políticas públicas de educação e 

sua interface com avaliação e gestão. Dessa forma, nossa comunicação se inicia com uma discussão 

acerca das políticas públicas de educação, permeadas pelas contradições, conflitos e constatações, 

desembocando na indignação dos educadores e pesquisadores, ao se defrontarem com os resultados 

encontrados, pois as mesmas demonstram a hipótese que se tem, de certa forma, “o que é sabido”, 

se deparam com os caminhos trilhados nas políticas de educação do Brasil e com o que se tem 

disponível na educação e na escola.  

Há de se prosseguir lembrando, que a Gestão, o Currículo e a Avaliação, são parte integrante 

e indissociável dessa mesma política e que os mecanismos utilizados induzem à responsabilização 

dos sujeitos, sejam eles, gestores, professores e/ou mesmo alunos, controlando a educação e o 

ensino do nosso país e levando os atores, a reproduzir, controlar e cumprir o que é solicitado. O 

mundo mudou, as crianças mudaram, as mídias invadiram os espaços e a vida dos sujeitos e a 

educação do nosso país insiste em manter as coisas como eram há 100 anos. Como intervir em prol 

de uma didática ativa e contemporânea se somos o tempo todo bombardeados por visões românticas 

da escola?    

Tal problemática requer que observemos com olhares críticos que desvelem as 

possibilidades de superação dos problemas identificados. Tal superação se revela na própria 
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constituição da problemática que inclui na atualidade o pesquisador como colaborador dos 

participantes, modificando os parâmetros que pontuam as avaliações de estudos científicos.  

[...] nas décadas de 80-90 o exame de situações "reais" do cotidiano da escola e da sala 

de aula é que constituíram as principais preocupações do pesquisador. Se o papel do 

pesquisador era sobremaneira o de um sujeito de "fora", nos últimos anos têm havido 

uma grande valorização do olhar "de dentro", fazendo surgir muitos trabalhos em que 

se analisa a experiência do próprio pesquisador ou em que o pesquisador desenvolve a 

pesquisa em colaboração com os participantes. Essas novas modalidades de 

investigação suscitam o questionamento dos instrumentais teórico-metodológicos 

disponíveis e dos parâmetros usuais para o julgamento da qualidade do trabalho 

científico. Extrapolam o campo da educação, encorajando o diálogo entre 

especialistas. (ANDRÉ, 2007, p. 122). 

A pesquisa objeto desse estudo em particular é qualitativa e se utiliza da abordagem 

etnográfica, uma alternativa para a investigação da prática pedagógica, que como tal, necessita 

considerar os diversos elementos que a influência. Como nos lembra André 2007, p. 125):  

(...) nos estudos do tipo etnográfico temos enfatizado a necessidade de atender aos 

princípios da etnografia, como a relativização e o estranhamento. Temos acentuado a 

importância de apreensão da perspectiva do outro e mostrado que o pesquisador deve 

fazer um esforço de olhar o familiar como se fosse estranho. Temos lembrado de que a 

etnografia consiste em uma densa descrição da cultura. Temos apontado que a teoria 

tem importante papel na construção das categorias e que há necessidade de articulação 

entre o particular e o geral, entre o micro e o macro social. 

Nesse sentido, a pesquisa que aqui se discute tem nos estudos qualitativos seu principal eixo, 

abordando aspectos da prática cotidiana de sala de aula sob uma análise das influências que as 

políticas públicas de avaliação e gestão exercem sobre elas.  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL: CENÁRIO E CONSTATAÇÕES 

A educação brasileira vem passando por inúmeras reformulações na tentativa de buscar 

avanços e melhorias tanto na formação dos educadores quanto na qualidade da educação, em 

especial após o final dos anos de 1990, com a publicação da atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB nº 9394/1996 (BRASIL, 1996) e a cada nova década reafirmam-se os 

esforços por mais educação e ampliação de oportunidades de estudo para nossas crianças, jovens e 
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adultos. No entanto, sabemos da enorme dívida social na educação e consequentemente ainda temos 

um longo caminho a percorrer. 

Nesse sentido, ao refletirmos pura e simplesmente sobre a didática e as estratégias de que se 

valem os professores em sala de aula, não podemos dimensionar o papel que as políticas públicas 

exercem sobre a atuação desse profissional, portanto é relevante salientar que, para compreender 

esse fenômeno é necessário em um primeiro momento realizar uma análise acerca dessas políticas 

considerando a marcante presença das instâncias superiores no espaço escolar, determinando 

formas de agir e pensar que impactam profundamente a prática dos professores. Uma reflexão sobre 

o assunto, nos leva a um questionamento: É possível uma mudança na prática dos docentes se, a 

ação desse profissional é resultante do cumprimento de normativas, emanadas pelo poder público, e 

reguladas por meio de seus gestores? Essa prática, não seria fruto do resultado de uma cultura 

escolar, com padrões de comportamento cristalizados institucionalmente ao longo de nossa 

trajetória histórico- política?  

Nessa direção, discutir a política educacional talvez fosse o início do caminho para a 

mudança, pois, Hofling (2001), aponta que as políticas públicas são de responsabilidade do Estado, 

envolvendo, em sua tomada de decisão, órgãos públicos e diferentes agentes da sociedade 

relacionados à política implementada. São intencionais com objetivos a serem alcançados a longo 

prazo. São abrangentes e permitem distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que 

realmente faz. Resultam, portanto, da atividade política, envolvendo decisões e ações estratégicas 

com um conjunto articulado de ações implementadas para mudar uma realidade vinculada a uma 

determinada demanda e interesses.  

Dessa forma, é passível de se entender, quais políticas públicas educacionais, têm sido 

utilizadas na manutenção do “status quo”, pois ao longo de mais de trinta anos, os discursos que 

permeiam as políticas públicas de educação e, consequentemente, as de avaliação, incluindo as de 

larga escala, que objetivam a melhoria da qualidade da educação, não se consolidaram. Analisar 

essas políticas demanda compreender nossa história e o processo da política em nosso país; como se 

formam as agendas, saber o porquê da adoção desta ou daquela determinada ação, tendo em vista a 

tal melhoria da qualidade da educação, proclamada na sua implementação. Compreender ainda, 

quais, e se, foram tomadas medidas para as necessárias intervenções ao longo do percurso de 

implementação e manutenção das mesmas. Nesse sentido, vale mencionar que as políticas públicas 

resultam, portanto, da atividade política, envolvendo decisões e ações estratégicas, articuladas por 
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um conjunto de ações implementadas, com a intenção de mudar uma realidade, vinculada a uma 

determinada demanda e interesses. 

Como resultado dos estudos realizados, os estudos dão destaque a um processo histórico, 

onde as políticas educacionais brasileiras são parte de um processo de tensão entre forças centrais e 

locais, dentre outras, processos, que desconsideram realidades locais e suas peculiaridades, 

sinalizando uma educação fundamentada no controle, no poder e na reprodução de ideologias 

dominantes, onde é perceptível ciclos de pequenos avanços e grandes retrocessos, além da 

descontinuidade dessas políticas. O tratamento da questão educacional no Brasil tem se pautado 

pela manutenção de valores autoritários que se incrustaram na cultura brasileira desde os tempos 

coloniais. Não avançaram para uma sociedade democrática onde faz-se fundamental a existência de 

políticas sociais como forma de garantir os direitos e diminuir as desigualdades, possibilitando 

dignas condições de vida, indistintamente, a todas as pessoas. 

Sinalizar e apontar a relevância do papel dos educadores no processo de formulação das 

políticas educacionais é fundamental. Professores e alunos não podem ser negligenciados, pois são 

os seus principais protagonistas. Discussões sobre as políticas públicas de educação devem fazer 

parte dos cursos de formação de professores, bem como da formação continuada em serviço, 

possibilitando aos docentes conscientização crítica pela ampliação de conhecimentos sobre o jogo 

político que envolve as políticas educacionais, e de certa forma, esse movimento de formação 

política oportunizará uma tomada de consciência desses sujeitos, fortalecendo o compromisso e 

cobrando de seus gestores, outros movimentos que sigam na direção de investimentos nesse campo, 

mostrando que necessitamos de mudanças urgentes nas práticas utilizadas pelos docentes . 

AVALIAÇÃO E GESTÃO: CONTRADIÇÕES ENTRE O QUE SE ESPERA E A POLÍTICA DE 

FATO 

Corroborando com as ideias de Hofling, (2001), Saviani (2008), afirma que a política 

educacional diz respeito às decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em relação à 

educação. Tratar desses limites e perspectivas em relação à política educacional brasileira implica 

examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. Nas políticas 

educacionais, as ações voltam-se ao sistema educacional. Pesquisas realizadas nesses últimos anos 

por Camba (2011), Almeida (2003) e Guimarães (2010) apontam que a avaliação em seus múltiplos 

aspectos e amplitudes tem sido pautas de investigações que buscam ampliar a concepção dos 

envolvidos no processo educativo e que a mesma deva estar sempre a favor da aprendizagem e não 
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como consequência de um processo excludente, bem como deve considerar constantemente o 

respeito às diferenças dos educandos, e com os processos formativos ricos e diversificados do 

currículo de cada instituição.  

Dessa forma poderíamos sinalizar as políticas de avaliação e de gestão vigentes no Brasil 

como contributos para legitimar o poder dos mais ricos, sobre os mais pobres, pois por meio delas 

se mantém a meritocracia, presente na escola pública: avaliação institucional externa, denominada 

avaliação de larga escala, que surge como uma saída palpável para estabelecer o que cumpre a 

agenda política das propostas do Banco Mundial, prevendo que os estabelecimentos educacionais 

sejam avaliados por seus resultados, considerando a aprendizagem dos alunos como um produto de 

uma empresa. É o Estado cumprindo seu papel de controle e de regulação ao culpabilizar os mais 

fracos, pelo insucesso do próprio papel, que não garante a qualidade dos serviços prestados à 

população e não tem a intenção de mudar seus resultados. 

Nesse sentido, Mairnardes (2006), declara que nas políticas propriamente ditas, estão 

contidos os interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas dos grupos que participaram das 

discussões para a sua elaboração., sendo possível identificar contradições, uma vez que são o 

resultado das disputas de interesses e precisam ser lidos de acordo com o tempo e o espaço de 

produção no qual essas políticas serão implementadas. Interessante constatar, o quanto essas 

políticas naturalizam suas verdades, verdades sem comprovação científica, mas que fazem parte do 

discurso da sociedade, quando ela aplaude a publicitação dos resultados, que depõem contra ela 

mesmo, contra a escola, gestores, professores e alunos.  

Segundo, Saviani (1999) aquilo que apontamos aqui, como as dificuldades e o aparente 

fracasso escolar é na verdade, o êxito da escola no que se refere a reprodução das desigualdades 

presentes numa sociedade capitalista. Verifica-se, que não há a intenção de melhorar a qualidade da 

educação quando as ações presentes nas políticas não dão conta de reduzir as desigualdades entre 

dominantes e dominados e retirar da marginalidade uma parcela da população que historicamente 

sempre recebeu menos. Para ele, está nas mãos dos educadores utilizar-se do exercício da docência 

como uma arma de luta (SAVIANI, 1999). 

CONCLUSÕES 

A partir do estudo ora discutido buscou-se compreender as políticas públicas de educação, 

política de avaliação e de gestão e sua interface com a prática dos professores nas escolas. As 

contradições, conflitos e constatações, aqui apresentados tem como intenção trazer à tona, a 
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complexidade das políticas públicas de educação no Brasil, que marcam um cenário de indignação 

dos pesquisadores e educadores que vivem na contramão da história momentos de total 

perplexidade. Segundo estudos realizados por  Mainardes, (2006), em pesquisa a Ball e Bowe 

(1992), esse cenário faz emergir, a  política proposta, que se  refere a “política oficial” realizada 

com as intenções do governo, ou seja nas arenas de disputas onde as políticas deverão acontecer, 

emergem também a , “política de fato”, a que é colocada nos textos e levadas para o campo da 

prática, e ainda na  “política em uso”, aquela que se refere ao discurso e às práticas das instituições 

que emergem nos processos de implementação das políticas. É, portanto, nesse viés das políticas 

públicas que surgem os conflitos com que nos deparamos no nosso fazer pedagógico, pois são nas 

intervenções dos órgãos gestores e dos próprios gestores escolares e nas políticas de avaliação 

vigentes que elas concretizam seus interesses e dessa forma impedem a formação dos docentes que 

contribuiriam imensamente para uma mudança consistente na prática dos mesmos. Nesse sentido 

conclui-se que as pesquisas realizadas no grupo, tem contribuído para enriquecer a formação dos 

envolvidos e todos aqueles que se debruçam sobre as leituras realizadas e o assunto abordado. 

Constata-se ainda, que as Políticas públicas são de governo e não de Estado; São intencionais e não 

neutras; São contraditórias e injustas, pois, culpabilizam aqueles que ficam nas pontas, à margem do 

processo de implementação e manutenção das mesmas: Os gestores das escolas e dos sistemas, o 

professor e o aluno.  
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Resumo 

Na atualidade a educação brasileira encontra-se em um momento crítico, onde as políticas educacionais 
não têm dado conta das necessidades prementes na e da escola, no ensino fundamental, sem que os 
problemas existentes tenham sido superados, decorrentes da implementação de novas políticas públicas 
de educação. Nesse sentido, os desafios para os educadores são imensos, pois sobre eles recai a 
responsabilidade, pela educação ofertada. A comunicação apresenta um recorte da produção realizada 
nos últimos oito anos sobre avaliação, currículo e práticas docentes no grupo de pesquisa “Políticas 
públicas: Gestão e Avaliação”, do programa de pós-graduação da UNIMES. O estudo é qualitativo e se 
utiliza da abordagem etnográfica, uma alternativa para a investigação da prática pedagógica, do 
cotidiano escolar. Nesse sentido, buscou-se trazer para a discussão as políticas públicas de educação, as 
de avaliação, e as práticas docentes no ensino fundamental. Esse cenário leva ao seguinte 
questionamento: As políticas públicas de avaliação e gestão do ensino fundamental possibilitam 
mudanças na prática docente ou as mesmas são apenas promotoras do controle e da regulação?  
Utilizou-se como fundamentação teórica: CAMBA (2002, 2011) que traz a revisão teórica sobre 
políticas de avaliação externas, ANDRÉ (1997, 2007 e 2010) traz o arcabouço para embasar a 
metodologia e explicitar a pesquisa realizada: SILVA (2007), apresenta os fundamentos conceituais e 
metodológicos dos campos da Didática e da formação de professores., SAVIANI (1999) e 
MAINARDES (2006) contribuem com uma análise crítica sobre as políticas públicas de educação. Os 
pesquisadores concluem que essas políticas estão longe de proporcionar uma transformação na 
educação ofertada para a população brasileira e o Estado, ao valer-se da responsabilização culpabiliza 
os mais frágeis, aqueles que estão na linha de frente.  

Palavras-chave: Políticas públicas de educação. Avaliação. Gestão. Didática. 

CONTRADIÇÕES, DESAFIOS, INSURGÊNCIAS POLÍTICAS E POSSIBILIDADES NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES   

Francisca Eleodora S. Severino – Uninove 

INTRODUÇÃO 

 “Só se levanta para ensinar aquele que sentou para aprender” (ditado africano, citado 

por Bourdieu em Os Herdeiros). 

O trabalho retoma estudos desenvolvidos pelas autoras no contexto de suas experiências 

educacionais com orientandos de Programas de Pós-graduação em Educação e de Formação de 
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professores, congregando também, além dos pós-graduandos, alunos de Licenciatura e de Iniciação 

Científica oriundos do curso Ciências Sociais, ou do curso de Pedagogia, todos participantes dos 

respectivos grupos de pesquisas.  Os estudos bibliográficos pautavam-se pela interdisciplinaridade o 

que promoveu um esforço de reconhecimento e reciprocidade entre os diferentes matizes 

epistemológicos que fundamentavam a formação de todos, fossem alunos de Pedagogia, fossem 

alunos da Pós-graduação em Práticas Educacionais ou ainda graduandos em Ciências Sociais 

(Iniciação Científica). A interação entre as orientações epistemológicas exigiu das coordenadoras 

um grande esforço para priorizar um núcleo de conhecimento comum que pudesse subsidiar as 

práticas pedagógicas dos futuros docentes, até porque a distância entre os participantes não se 

limitava apenas às diferenças conceituais, pois que havia também diferenças geográficas e regionais  

uma vez que um grupo de participantes estava a uma considerável distância do outro; a saber um 

grupo trabalhando em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul.  

A primeira exigência que se impôs  foi o exercício da humildade, reconhecimento e 

reciprocidade para firmar a identidade peculiar a cada grupo na relação de ensino aprendizagem que 

se fez no compartilhamento dos resultados das  suas pesquisas; afinal, todos estavam ali na 

condição de aprendizes, mesmo que  entre os estudantes de Pós-graduação houvesse a presença de 

diretores da escola pública, psicopedagogos e gestores educacionais; todos, sem distinção, 

compartilhando seus saberes e fazeres com alunos de Licenciatura e Iniciação Científica. Tal 

situação exigiu humildade da parte daqueles que hierarquicamente se encontravam na condição de 

detentores de capital cultural, no âmbito das práticas e saberes escolares pós-graduados, além de 

reconhecer os saberes que traziam os estudantes recém saídos do ensino médio e que naquele grupo 

de estudos  lutavam para aprender a fazer pesquisas sobre o tema da implementação do Projeto 

Político Pedagógico em escolas das cidades da Grande São Paulo.   

Assim, a comunicação apresenta e discute num primeiro momento, os aspectos essenciais 

para a valorização do profissional docente, tendo em vista que este tema abrange não apenas 

políticas públicas de educação, mas também práticas educacionais, nas quais o projeto político 

pedagógico das escolas ganha proeminência; discussão que é contemplada no segundo momento 

desta comunicação. A problemática da formação dos professores em nosso país evidencia os 

principais desafios que o Brasil precisa enfrentar, em especial quanto as demandas urgentes em 

relação à formação inicial dos professores, a formação em processo e a avaliação do desempenho.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E (DES) VALORIZAÇÃO DO DOCENTE  

Para Marli André (2010), as diligências em relação à formação inicial de professores, 

estimulou o debate sobre as políticas públicas de formação e de trabalho docente frente aos desafios 

que a realidade em processo nos coloca. Ela afirma que a constituição do campo de formação 

profissional reivindica a existência de um objeto próprio e uma metodologia específica.  De fato, o 

que se busca é o reconhecimento da comunidade de educadores como elemento fundante da 

qualidade das práticas educativas. Nesta perspectiva, a qualificação e a formação continuada de 

professores são aspectos essenciais para a valorização do trabalho docente. Entretanto André (2010)   

problematiza ainda mais o tema: pode-se dizer que a formação de professores constitui um campo 

autônomo de estudos?  A questão de André trouxe novas interrogações e esclarecimento entre os 

quais a percepção de que também no Brasil a produção científica sobre formação docente esteve 

intimamente ligada ao campo da Didática, até ganhar identidade e contornos metodológicos 

próprios.  

Diz André: “Pela falta de espaço específico, a produção científica sobre formação docente 

ficou aninhada, por certo período de tempo, no campo da Didática. Pouco a pouco, porém essa 

produção foi crescendo e tomando vida própria”. (2010, p.174). Também Libâneo (1998) afirma 

que os objetos de investigação entre Didática e Currículo são coincidentes e abarcam a mesma 

problemática e o mesmo campo de atuação. 

À luz de inúmeros estudos que foram publicados nos dez últimos anos, reconhecemos que 

os prognósticos de André (2010) e Marcelo Garcia (1999) se realizaram.  O campo  científico, sobre 

a formação docente hoje se apresenta como uma potente matriz curricular; todavia é preciso 

reconhecer também que é muito saudável para a produção científica educacional, a articulação 

reflexiva entre estes dois campos específicos de estudos, uma vez que tanto  o campo da Didática 

quando o campo da formação de professores têm em comum o fato de que estão juntos quando se 

trata das políticas públicas de avaliação, currículo  e gestão escolar.  

Não há como negar a grande crise social em que está imerso o Estado brasileiro. Para o bem 

ou para o mal, (mais para o mal) esta crise vem refletindo as condições e possibilidades de 

mudanças e estratégias de implementação de políticas de transformação na formação dos 

professores. Numa análise crítica pode-se fazer aflorar os efeitos perversos das teorias neoliberais 

sobre a formação dos professores, processo que redistribui as responsabilidades da má gestão do 

Estado entre os profissionais da educação.  Tal processo exige apurada reflexão sobre essas 

responsabilidades.  
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 Contudo, antes de adentrarmos a discussão sobre políticas públicas de educação, é preciso 

delimitar claramente o objeto de estudos: afinal estamos falando de processos de aprendizagem, 

formação inicial e continuada para a docência, como querem alguns pesquisadores, entre os quais 

Mizukami (2002; et al.); ou, de uma forma mais abrangente, estamos nos referindo aos “processos 

de preparação, profissionalização e socialização dos professores tendo em vista a aprendizagem do 

aluno”? (ANDRÉ (2010, p. 175)  

 Nos tempos atuais é evidente que a formação profissional detém a centralidade conceitual e 

explicativa de um dos temas mais controversos da educação brasileira. Ao   carregar a noção de 

desenvolvimento e continuidade o tema da formação profissional é marcado pela especificidade do 

movimento histórico. Ele vai além da escola por meio das relações especificas do fazer educacional 

tornando-as fundamentalmente políticas.  “Nesta atualização do conceito fica mais claro o caráter 

intencional envolvido nos processos de desenvolvimento profissional e a importância do 

planejamento” (ANDRÉ, 2010, p. 175). 

Vê-se que a formação de professores é um processo histórico carregado de ambiguidades, 

depende não apenas do esforço individual dos profissionais envolvidos, mas também dos processos 

sociais que condicionam a conjuntura política de um país. 

 Senão vejamos: Iria Brzezinski (2018), comentando a LDB de 1996 vinte anos depois, 

esclarece que o Estado brasileiro em crise, atualiza a Lei 9.394 (LDB/96) para implementar 

políticas de transformação na formação dos profissionais do Magistério e, nesse processo, 

escandalosamente faz aparecer a disputa de projetos antagônicos. Imediatamente delineia-se a 

interrogação: por que existem projetos correlatos que se confrontam emperrando o processo de 

aperfeiçoamento e empoderamento de uma das mais importantes e necessária profissões do país?  

O ano de 1990 foi crucial para a implementação de um projeto de educação em escala 

mundial, em correspondência com um modelo e uma perspectiva de desenvolvimento capitalista 

global para o terceiro milênio, decorrente do processo de derrocada do projeto socialista no Leste 

europeu e na União Soviética. Assim como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(Jomtien, 1990), assinada por 155 países dos diferentes continentes, apresenta desafios e aponta as 

metas e estratégias para a instrução de crianças, jovens e adultos, segundo os princípios da 

totalidade (educação como processo formativo, realizado em todos os espaços de convivência 

social), da equidade, da otimização de recursos e da eficácia da instrução, para o mundo do 

trabalho. As instâncias que promovem, coordenam e norteiam, não apenas as Conferências das 

quais resultam os respectivos documentos, mas também as ações posteriores, para alcance dos 
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resultados, são de natureza política e econômica: a Organização das Nações Unidas (ONU), 

representada pela Organização das Nações  Unidas, para a Educação (UNESCO), pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e pelo  Banco Mundial (B.M ).  

No Brasil, a governança de conotação socialista que se segue ao período de acordos 

firmados por Fernando Henrique Cardoso demanda esforços para garantir a eficácia na educação 

dos segmentos populares e erradicação da pobreza. 

Democraticamente eleita, Dilma Rousseff, sofre um duro golpe parlamentar. Após tal golpe, 

o Governo Temer, sob a tutela de um novo desenvolvimentismo promove transformações 

estruturais no país, com o objetivo de alinhar o Brasil à nova ordem econômica mundial.  Nesse 

processo, Temer promove uma educação pretensamente cidadã. A partir daí o governo brasileiro 

inspira-se no neoliberalismo, embora ainda inspirado no desenvolvimentismo tradicionalista. O 

governo Temer adota, o modelo do Estado Mínimo, anteriormente iniciado por Fernando Henrique 

Cardoso.  

Antecedendo à governança de Dilma e dando continuidade às tratativas econômicas- 

desenvolvimentistas assumidas por FHC, Lula, no seu primeiro mandato, não modifica a agenda 

neoliberal e tenta promover transformações estruturais.  Não tendo alternativa, ele busca conciliar 

projetos antagônicos já perceptíveis no governo anterior. Percebendo a impossibilidade dessa 

conciliação, Lula opta por políticas compensatórias dando maior ênfase ao desenvolvimento 

educacional dos segmentos populares. Ele toma partido em prol de uma educação mais justa. 

Esclarece as ambiguidades do processo iniciado em 1988, na Câmara dos deputados, em que a 

busca de conciliação se fazia em sessões de negociação entre representantes do então Colégio dos 

Líderes. Nesse colégio, alguns deputados defendiam a escola pública e outros se portavam como 

ferrenhos defensores das escolas particulares.  Aos poucos e com o acirramento das contradições 

desse processo, ficam claras as características dos projetos antagônicos que germinavam desde o 

império.   

Os governos anteriores a partir de Collor de Mello e Itamar Franco seguem os ditames do 

Banco Mundial e suas instituições de apoio, privilegiando fatores econômicos na avaliação da 

educação e consequentemente na avaliação perversa da eficácia do trabalho do professor. Por outro 

lado, os governos de esquerda, embora se esforçassem, não conseguem escapar das determinações 

do desenvolvimentismo capitalista orquestrado pelo Banco Mundial.  
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 Com ênfase, os governos de orientação socialistas sinalizam que não se pode avaliar a 

educação pelo fator econômico, mas sim pelas políticas educacionais, contrapondo-se às 

determinações do Banco Mundial. Contudo, no que concerne à educação assinam acordos com esse 

Banco, visando erradicar a pobreza e o analfabetismo do país. 

Alguns esclarecimentos tornam-se necessários e estudiosos da educação esclarecem que 

apesar do documento de estratégias para a redução da pobreza, o Banco Mundial (2001) sugere que 

as comunidades podem levantar dinheiro para financiar projetos (BRUGIER - GONZALES e 

CROSSO, 2008). Conclui-se que entre as políticas preconizadas para a educação está a afirmação 

da educação como direito universal; entretanto, essa política foi subsumida pelo 

desenvolvimentismo capitalista. A educação como direito de todos contradiz a concepção 

capitalista e seus interesses, que advogam a educação como serviço. Em prol do mercado, defende-

se a ideia de que as necessidades básicas e de formação profissional dos indivíduos seriam melhor 

supridas pelas instituições privadas em razão dos mecanismos do capitalismo. A partir desse 

entendimento, o aluno é também compreendido como um cliente o que acarreta graves 

consequências na qualidade educacional.  

 Com o neoliberalismo, as políticas públicas estão entre aquelas que promovem o acelerado 

processo de mercantilização da educação, dando continuidade ao cumprimento dos acordos 

firmados por Fernando Henrique Cardoso e retomados por Temer após o golpe. Disso decorre a 

formalização dos currículos dirigidos para a qualificação do professor e a perversidade com que o 

Estado avalia seu desempenho em sala de aula. Cada vez mais impõe-se avaliação dos professores e 

alunos pelo critério da produtividade. São oferecidos bônus e prêmios àqueles profissionais 

considerados mais eficientes e produtivos. Tal política acirra a competitividade entre os sujeitos da 

categoria que atuam no âmbito educacional. Como tais critérios derivam das políticas internacionais 

de mercado, tal abordagem da educação como serviço tem impactado de forma drástica a soberania 

nacional e autonomia do Estado, quando se trata de definir a política educacional do país.  

 Na correlação de forças alguns avanços são registrados, com relação à Educação, o 

Governo Lula vinculou o Programa Bolsa Família à frequência das crianças e jovens ao ensino 

fundamental. Houve também investimentos nas políticas de formação de professores em nível 

superior nas Licenciaturas e valorização dos professores no Magistério. Pela Lei 11.738/2008, foi 

implementado o piso salarial para os profissionais da Educação. Implementaram-se igualmente as 

diretrizes curriculares nacionais para o plano de carreira e remuneração para os professores do 

magistério da educação básica. Promoveu-se a interiorização dos Institutos Federais de Educação e 
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Tecnologia bem como foram fornecidos incentivos para a formação profissional com ofertas de 

cursos de formação de professores, Licenciatura e Mestrados Profissionais.  

A DESCONSTRUÇÃO DAS CONQUISTAS SOCIAIS 

Para o neoliberalismo, a educação é uma mercadoria ou um serviço e atende aqueles que 

podem pagar por ela.  A serviço do neoliberalismo, o governo Temer auto intitulou-se governo 

reformista e reduziu ainda mais o tamanho do Estado, o que fora iniciado com Fernando Henrique 

Cardoso.  

 Amparado por manobras políticas, Temer promove a desconstrução da nova configuração 

que o Estado assumiu no segundo mandato do governo Lula. Inicia-se um processo de 

desqualificação do trabalho do professor e da formação pedagógica. 

Mediante medidas provisórias, Temer desestruturou o projeto democrático e implementou 

um projeto educacional com respaldo de uma ideologia neoliberal. No tocante à educação, a 

reforma da Previdência, com base na Lei 13.467, vem atingindo as condições de trabalho do 

professor rompendo com as conquistas sociais. O ministro da educação do governo Temer insistia 

na extinção das faculdades públicas de educação e na desvalorização da Licenciatura e do 

Magistério. Desqualifica a formação pedagógica do professor com o argumento de que outros 

profissionais podem exercer o magistério sem uma formação específica para isso. Com o governo 

de Jair Bolsonaro o processo de desqualificação é acirrado. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL VERSUS FORMAÇÃO CONTINUADA 

Ao discutir o objeto da formação docente, Marli André (2010) recorre a renomados 

pesquisadores para esclarecer os conteúdos do conceito de profissional com a intencionalidade de 

dar contornos nítidos à qualidade do trabalho do professor. Recorrendo às pesquisas de renomados 

autores, Marli André afirma: “Em anos bem recentes, alguns autores como Nóvoa (2008), Imbernón 

(2009), Marcelo (2009) vem centrando suas discussões no conceito de desenvolvimento 

profissional docente (em substituição ao de formação inicial e continuada) ” (ANDRÉ, 2010 p. 

175). Salta aos olhos a grande diferença que foi estabelecida entre os conceitos de formação inicial 

e continuada e desenvolvimento profissional.  Enquanto formação inicial e continuada lembra 

sempre um déficit, que diga-se, nunca será resolvido no preparo do professor, o conceito de 

desenvolvimento profissional traz,  a qualidade da experiência cotidiana em sala de aula na 
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simultaneidade da apropriação dos conteúdos científicos, necessários para a afirmação  socio 

profissional, não apenas de si, mas fundamentalmente dos alunos que com ele interagem na 

dinâmica do processo de ensino aprendizagem.  Diz André (2010 p.175), referindo-se à reflexão de 

Garcia:  

 o desenvolvimento profissional passa a ser considerado, segundo ele, como “um 

processo a longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades e 

experiências planificadas sistematicamente para promover o crescimento e o 

desenvolvimento profissional”. Marcelo Garcia (2009, p. 7) nos lembra ainda que 

nesses processos de desenvolvimento profissional deve-se dar grande atenção às 

representações, crenças, preconceitos dos docentes porque vão afetar sua 

aprendizagem da docência e possibilitar ou dificultar as mudanças. Torna- se, pois, 

necessário, fazer vir à tona essas representações e analisá-las criticamente, junto com 

os professores, para poder encontrar formas de transformá-las na direção desejada. 

Para além destas e outras necessidades que criam as bases para uma boa formação 

profissional, a questão da identidade é fundamental como referência primeira. A identidade do 

professor se expande para além do campo das subjetividades pessoais. Estende-se como expressão 

do reconhecimento e reciprocidade coletiva e na relação como o aluno espelha a qualidade 

democrática da cidadania em processo. Na construção processual, a cidadania apresenta um caráter 

pedagógico, sendo então, inseparável do desenvolvimento profissional, motivo pelo qual agrega 

valores da consciência coletiva no contexto social e na conjuntura política.  

Mesmo que tenha uma dupla determinação (individual e coletiva), a identidade do professor 

é um elemento inseparável do desenvolvimento profissional, vários fatores interferindo afetam a sua 

constituição. A constituição dessa identidade é forçada a se formar entre a vontade   pessoal do 

indivíduo que se profissionaliza como professor e o espelhamento da vontade coletiva da categoria 

à qual pertence e o reconhece como profissional. Nesse processo, o aprendiz de professor abandona 

a zona de conforto dos valores tradicionais que lhe atribuem uma identidade individual; Reconhece-

se como portador de vontade política que não representa apenas a si, representa também a sua 

categoria profissional, portanto ele representa uma parcela da vontade coletiva. 

 Por vezes o processo identitário reproduz a vulnerabilidade social e o desequilíbrio das 

instituições escolares. Assim, a formação docente deve-se constituir como um forte componente da 

proposta curricular. Proposta que tem como vocação primeira atribuir ao professor reciprocidade e 

reconhecimento de sua disponibilidade para aprender e ensinar, sejam valores sejam conteúdos 
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disciplinares, o que implica processos intencionais e planejados de mudanças necessárias a uma 

prática efetiva em sala de aula. 

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PROMOTOR DE MUDANÇAS  

A legislação vigente orienta as unidades escolares a elaborar seu Projeto Político 

Pedagógico com base no Parecer 405/2004 CEE. A escola representada pelos seus diferentes 

segmentos deve traçar seus objetivos e metas visando alcançar sucesso na aprendizagem de seus 

alunos. Para cumprir sua finalidade, a comunidade escolar deve promover um diagnóstico das 

condições objetivas de sua realidade social, estrutural, educacional, administrativa e pedagógica. Os 

dados que subsidiarão a construção do PPP derivam da participação de todos os sujeitos que 

compõem a comunidade, portanto envolve reflexão constante e processual na tomada de decisões e, 

em hipótese alguma, devem representar apenas vontade se seus gestores. 

A instrução, de modo disciplinar ou interdisciplinar, e a educação, como prática mais 

abrangente e tangente à realidade social exterior, realizam-se na unidade escolar. É nessa unidade, 

portanto, que se articulam políticas e orientações externas, de um lado, e intenções, ações e sujeitos 

da escola, de outro lado, num contexto de tensões. Faz-se necessária uma fundamentação ética que 

norteie a elaboração do Projeto Político Pedagógico escolar, enquanto elemento que cria e avalia ao 

mesmo tempo e continuamente o sentido educativo das práticas cotidianas. “O projeto busca um 

rumo, uma direção é uma ação intencional, com sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente” (VEIGA, 1995, p.13).   

Assim, é no Projeto Político Pedagógico que é a ação política e ação pedagógica devem ser 

compreendidas como dimensões de um mesmo processo, de uma mesma ação e deve ter essas duas 

concepções atendidas. Considerando essas duas dimensões, a autonomia da escola começa a ser 

construída processualmente a partir das práticas vivenciadas e das reflexões que delas surgem por 

parte dos sujeitos que as produzem.   

Todavia, a autonomia pedagógica compreendida como liberdade de cada escola construir 

seu projeto pedagógico tem caráter limitado já que, em muitos casos, tais projetos são elaborados de 

acordo com critérios de produtividade definidos previamente pelos órgãos centrais e garantidos 

pelos processos de avaliação.  
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CONCLUSÕES 

A comunicação buscou nas pesquisas contempladas os elementos contraditórios que vem 

condicionando as relações pedagógicas aos desejos e saberes do mercado capitalista. Buscou-se 

refletir sobre as contradições, desafios e possibilidades da formação de professores no contexto das 

políticas públicas que vem sendo implementadas no Brasil condicionadas por critérios que escapam 

da formação humanista que cabe à escola cumprir. Foram analisados documentos, bibliografia e 

pesquisas especializadas sobre o tema das políticas públicas de educação no Brasil a partir dos anos 

80. Foi também destacado os estudos que cobrem o campo da Didática articulada com as questões 

relacionadas ao problema da formação de professores. A abordagem qualitativa tomou como 

critério norteador a análise das contradições que circunscreveram a qualidade social do debate sobre 

a implementação das políticas públicas, democratização de acesso aos saberes e epistemologias 

críticas desafiadoras das práticas educacionais retrógadas e cristalizadas. Buscou-se cumprir o 

objetivo dessa comunicação ao realizar-se com êxito a reflexão esclarecendo a origem das 

ambiguidades sobre os conteúdos e relações contraditórias que delineiam as práticas pedagógicas 

pretensamente democráticas que não ultrapassam as exigências legais e não rompem com o círculo 

vicioso dos acordos com as grandes instituições financeiras que gerenciam o mundo e tornam a 

educação uma mercadoria altamente rendável.   
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Arquivos 
Lei 9.394/96 no inciso I do Artigo 12. DDC nº 199/09.  Parecer 405 do CEE 

Resumo 

Esta comunicação apresenta resultados de investigações realizadas no âmbito de dois grupos de 
Pesquisa ligados a Programas de Pós-graduação em Educação. Trata-se de análises e reflexões sobre 
processos de gestão pedagógica e qualidade na educação. Priorizam-se constatações de estudos 
derivados de temas ligados à formação de professores, a licenciaturas e a práticas pedagógicas. O objeto 
destaca as políticas públicas de educação no contexto dos pactos governamentais na sua relação com 
Instituições financeiras globais especificamente com o Banco Mundial.  Considerando que há uma 
complementariedade entre as pesquisas, firma-se o objetivo dessa comunicação ao propor uma reflexão 
ressaltando as ambiguidades e contradições dos saberes e fazeres pedagógicos da gestão que se 
pretende democrática, que todavia não ultrapassa as exigências legais, cumprindo-as formalmente em 
ações pontuais. A abordagem qualitativa de cunho etnográfico e documental, toma como critério 
norteador de análise a qualidade social na discussão das políticas públicas, democratização de acesso aos 
saberes, conhecimentos e bens culturais que configuram concepções político-sociais e epistemológicas 
desafiadoras das pedagogias cristalizadas. A base teórica conceitual contou com: BRZEZINSKI (2018), 
que, faz uma revisão crítica da Lei 9394 /1996, 20 anos após sua implementação, ANDRÉ (2010) e 
LIBANEO (1998) que apresentam os fundamentos conceituais e metodológicos dos campos da 
Didática e da formação de professores. BRUGIER-GONZALES e CROSSO (2008) discutem o papel 
das instituições financeiras multilaterais que hoje gerem o mundo e a comercialização da educação na 
América Latina. PALMA (2005) faz uma retrospectiva dos grandes pactos internacionais no Brasil 
impostos pelo neoliberalismo VEIGA (1995), contribui discutindo o Projeto Político Pedagógico. A 
porosidade do conceito de formação e seus múltiplos sentidos, propostos no contexto das políticas 
públicas em relação à formação de professores, indica a necessidade de rever o próprio significado do 
papel social dos professores universitários na formação pedagógica dos futuros educadores.  

Palavras-chave:  Formação de professores; Gestão democrática; Políticas públicas;  Projeto Político 
Pedagógico.  

AS RELAÇÕES ENTRE AS POLÍTICAS GLOBALIZANTES E A IMPLEMENTAÇÃO DA 

BNCC: DEMOCRATIZAÇÃO DA QUALIDADE DE ENSINO OU PROJETO DE 

PADRONIZAÇÃO CURRICULAR? 

Janaina Melques Fernandes – PMS  

Aline Vaszatte Marques – ALICERCE 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, professores, pesquisadores, estudantes e os diferentes sujeitos atuantes na 

ação educacional, têm sentindo os efeitos da mudança paradigmática global que tem tomado os 

processos educativos.  

A mudança de tal paradigma é orquestrada pelas organizações trans-e-supranacionais como 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Banco Mundial 

(PACHECO 2011; SILVA, 2007), responsáveis por instituir um sistema educacional globalizado, 

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/component/docman/doc_download/939-ddc-no-19909
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/component/docman/doc_download/973-parecer-405-do-cee
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em que influenciam pelas decisões político-administrativas de diversos países e, consequentemente, 

as políticas e reformas brasileiras. Portanto, para refletir sobre o tema é fundamental entender o 

principal contributo das políticas de educação, oriundas das agências trans-e-supranacionais, já que 

constituem “o rosto macropolítico das decisões curriculares” (PACHECO, 2011, p 78), sobretudo 

na América Latina (SILVA, 2007). Em outras palavras, tais agências constituem os centros de 

produção de significados e valores que formarão os diferentes currículos nacionais. 

É nesse contexto que surge a mais recente reforma curricular brasileira: a implementação da 

Base Nacional Comum Curricular. Mencionada na Constituição Federal/ 88 e LDB/96, ganha forma 

a partir das Diretrizes curriculares Nacionais (BRASIL, 2010) e Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014), sendo promulgada em 2017, com a meta de que os currículos de todas as escolas 

estejam adequados até o início do ano letivo de 2020 (BRASIL, 2017). Tal documento constitui o 

primeiro currículo de caráter normatizador na história do Brasil.  

Diante do contexto apresentado, este estudo tem o objetivo de identificar as relações entre as 

políticas globalizantes e a implementação da BNCC a fim de conhecer os verdadeiros pressupostos 

que subsidiam o documento.  Trata-se de um compromisso com a democratização da qualidade do 

ensino ou um projeto de padronização curricular? As considerações aqui apresentadas destacam as 

reflexões oriundas de levantamento bibliográfico a partir dos encontros produzidos pelo Grupo de 

Pesquisa Políticas públicas: gestão e avaliação da Universidade Metropolitana de Santos 

(UNIMES), Para tanto, o artigo apresenta uma breve análise dos princípios que envolvem a 

mudança paradigmática na educação global e sua influência na política educacional nacional, a 

partir das contribuições de Saviani (2010) e Pacheco (2011), a fim de aprofundar as discussões 

acerca dos pressupostos que orientam a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Em 

seguida, discute os percursos, muitas vezes conflituosos e contraditórios que abrangeram o processo 

de elaboração da BNCC, por meio do estudo dos documentos oficiais (BRASIL, 2014, 2017) e dos 

artigos científicos que tratam do tema (NEIRA,2018; NOVAIS e NUNES, 2018) levando em 

consideração o arcabouço legal que orienta a educação nacional (BRASIL, 1988; 1996; 2014; 

2017). Por meio da relação entre as políticas educacionais globalizantes e a legislação nacional, 

originada pelo processo histórico de luta em defesa de uma educação democrática para a inclusão e 

a equidade, o estudo busca contribuir para o desvelamento dos reais princípios e objetivos que 

envolvem a BNCC, a fim de ampliar as compreensões acerca do futuro da educação nacional e, 

consequentemente, dos valores propagados pelas organizações trans-e-supranacionais. 
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A MUDANÇA PARADIGMÁTICA NA EDUCAÇÃO E OS EFEITOS DAS POLÍTICAS 

GLOBALIZANTES 

A chegada do século XXI tem provocado uma mudança paradigmática a partir dos 

movimentos relacionados à globalização e ao neoliberalismo que orienta as atuais políticas de 

educação, tanto no Brasil quanto no Mundo (PACHECO, 2011) 

Em todo projeto educacional, seja de grande ou pequena dimensão, o currículo ganha 

centralidade, afinal, quem detém o seu processo de sua elaboração e implementação, obtém 

importante ferramenta de poder sobre os grupos sociais, sobretudo quando o currículo em questão 

tem caráter normativo e nacional (SILVA, 2007).  O currículo define a (s) forma(s) e sentido(s) do 

projeto educacional, de acordo com a organização espacial e temporal de sua materialização. Em 

outras palavras, o currículo está relacionado ao que queremos que os educandos aprendam, 

seleciona os conteúdos e as formas a serem reconhecidas como importantes, benéficas e desejáveis.  

Nesse sentido, é importante destacar o papel discursivo do currículo: mesmo se tratado de 

maneira objetiva, por meio de organização de conteúdos e horários, a fim de uma ação burocrática, 

a desconsideração dos vários agentes e significados que envolvem o currículo já apresenta um 

posicionamento ideológico diante da formação educativa. Em outras palavras, todos os sentidos e 

formas produzidas pela prática educativa, legitimadas ou não, ali estão presentes e interferem no 

desenvolvimento dos seus educandos. 

A discussão sobre a relação entre as organizações trans-e-supranacionais, as políticas e o 

currículo fornecem caminhos para a compreensão dos reais pressupostos que orientam a Base 

Nacional Comum Curricular: a primeira política curricular de caráter obrigatório na história do 

Brasil. Do ponto de vista otimista, poderíamos considerar a implementação da BNCC como parte 

fundamental para a efetivação de um sistema nacional de educação. 

Para Saviani (2010), um sistema nacional de educação só se concretiza se está amparado na 

organização de um conjunto coerente e operante a fim de promover a educação da população 

considerando a unidade na variedade e, assim, culminando numa educação superadora das 

assimetrias sociais, assegurando o mesmo padrão de qualidade para toda a população do país. 

Conforme a legislação nacional, a começar pela Constituição Federal (1988) e a LDB (1996), a 

educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. Para Saviani (2010 p. 387): 

Fica claro que tal objetivo não poderá ser atingido com currículos que pretendam 

conferir competências para a realização das tarefas de certo modo mecânicas e 
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corriqueiras demandadas pela estrutura ocupacional, concentrando-se, e ainda de 

forma limitada, na questão da qualificação profissional e secundarizando o pleno 

desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. (SAVIANI, 

2010 p. 387) 

Desse modo, toda política curricular deve buscar alcançar todas as finalidades, não 

valorizando nenhuma em detrimento de outra.  

O arcabouço legal (BRASIL, 1988; 1996) que rege a educação nacional, ao apresentar no 

texto as finalidades de promover o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da 

cidadania, expressam o resultado de lutas históricas em defesa de uma educação pública orientada 

por pressupostos democráticos e progressistas. Portanto, tais finalidades exigem diferentes 

estratégias para estruturação e realização do currículo, a fim de garantir os direitos educacionais 

para todos, levando em consideração as diferentes especificidades regionais, culturais, sociais e 

econômicas de população em questão.  

O tripé que marca as finalidades da educação nacional revela a responsabilidade do Estado 

na implementação de um sistema educativo integral, cujo objetivo não se restringe à dimensão 

mercadológica. Entretanto, o texto legal não é suficiente para superar a influência das organizações 

trans-e-supranacionais na política brasileira. A educação tem se transformado em um bem de 

consumo, inclusive no imaginário hegemônico da população, que tem sido convencida de que o 

caráter público da educação limita a potencialidade de aprendizagem e preparação dos sujeitos para 

a vida contemporânea. 

A mudança de paradigma aqui tratada, consiste, basicamente, na passagem do ensino à 

aprendizagem (PACHECO, 2011).  O novo olhar para a aprendizagem está intrinsecamente 

relacionado com noções que reforçam a empregabilidade e a responsabilização individual. Ou seja, 

a “qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, 1996), têm sido a finalidade educacional mais 

valorizada, devido a sua assimilação com os conceitos-chave dos documentos da OCDE, que 

defendem percursos de formação ao longo da vida amparados pelos princípios mercadológicos e 

econômicos.  

Com relação à educação, a OCDE é responsável pela elaboração de uma das mais 

abrangentes avaliações internacionais: Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). A 

participação do Brasil no PISA ocorre dentro de um contexto de mudanças na organização política 

da educação brasileira, cujo interesse consiste na introdução do país no cenário mundial, por meio 
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da conquista dados de qualidade, a fim de obter referências para as políticas procedentes, sob o 

discurso de desenvolvimento, centrado nas relações econômicas. 

Diante desse contexto, o papel do Estado como guardião do bem público e responsável pela 

garantia da qualidade da educação nacional se esvazia, por meio de mecanismos avaliativos e de 

controle do trabalho docente, a fim de melhorar os resultados das escolas do país em avaliações 

estandardizadas. Emergem então, valores como competitividade, produtividade e eficiência dos 

sistemas de ensino, contrariando os anseios históricos pela sua democratização a partir da equidade 

e da inclusão.  

A influência das agências trans-e-supranacionais nas políticas educacionais brasileiras tem 

caracterizado o que alguns pesquisadores (SILVA, 2007; PAIXÃO e DINIZ-PEREIRA, 2016) 

chamam de padronização curricular.  Pelo ponto de vista neoliberal, a padronização curricular é 

fator primordial para o desenvolvimento econômico, já que a educação tem se mostrado um campo 

rentável de negócios, por meio da prestação de serviços, assessorias e venda de materiais didáticos. 

Entretanto, do ponto de vista democrático e inclusivo, a padronização curricular tem efeitos 

perversos:  

Padronizar o currículo é reduzir as oportunidades educacionais dos estudantes e a 

autonomia docente. Padronizar o currículo é negar o direito à diferença e desrespeitar 

as diversidades culturais. Padronizar o currículo é buscar um caminho fácil para um 

processo complexo e que não se resolve com medidas simplistas. Padronizar o 

currículo é uma solução barata para substituir a soma de investimentos que a educação 

necessita. Padronizar o currículo é, pois, mais uma solução inócua para os graves 

problemas que desafiam o campo educacional (PAIXÃO, DINIZ-PEREIRA, 2016, p. 

295). 

Desvelado os sentidos que orientam as atuais políticas curriculares aparadas nos princípios 

neoliberais, esta investigação se desenvolve a seguir para compreender as relações que envolvem os 

princípios neoliberais e o processo de elaboração e implementação da Base Nacional Comum 

Curricular, levando em consideração as finalidades educacionais presentes na CF/1988 e na 

LDB/1996. 

OS PRESSUPOSTOS E PERCURSOS QUE ENVOLVEM A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC  

O debate sobre a necessidade de uma base comum curricular nacional existe desde o 

processo de redemocratização do Brasil, com referências na Constituição Federal (1988) em seu 
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artigo 210 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) que estabeleceu em seu inciso IV do 

artigo 9º que a União, em colaboração com estados, municípios e distrito federal, deveria elaborar 

diretrizes para cada etapa da educação básica de “modo a assegurar formação básica comum” 

(BRASIL, 1996). Entretanto, apenas em junho de 2014, com a aprovação do Plano Nacional de 

Educação (PNE), que a implementação de uma base curricular se constitui efetivamente uma meta 

política com prazo definido, devido sua presença em 4 das 20 metas definidas pelo PNE para a 

melhoria da Educação Básica. Entre os compromissos definidos no plano para os dez anos 

seguintes, está o estabelecimento de uma “base nacional comum curricular”, organizada em torno 

da proposição, “para cada ano” (p. 28) dos níveis fundamental e médio, de “direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os(as) alunos(as)” (BRASIL, 2014, p. 13). 

Antes da aprovação do PNE, a discussão sobre a necessidade de uma base nacional comum 

curricular causou polêmica nos diversos setores da sociedade civil e política, devido às diversas 

possibilidades de interpretações sobre atribuições e finalidades que envolvem uma reforma 

curricular, sobretudo sobre o poder que a composição de um currículo nacional pode envolver, 

sendo objeto de disputa dos diferentes grupos sociais, desde os mais progressistas até os grandes 

blocos empresariais. Afinal, um currículo, de uma maneira geral, define os conhecimentos que 

devem ser legitimados (SILVA, 2007) 

O processo de elaboração da Base Nacional Comum curricular contou com 3 versões, sendo 

a primeira elaborada em 2015, por uma equipe com 120 profissionais da Educação, convidados pelo 

Ministério da Educação (MEC) de diferentes áreas de conhecimento. Tal documento tinha o 

objetivo de subsidiar as audiências em todo o território nacional para elaboração da 2ª versão da 

BNCC, com novas contribuições. A pesar da divulgação por parte do MEC, de uma metodologia 

participativa na construção da BNCC, sua proposta constituiu-se por uma estrutura verticalizada, 

cuja versão inicial do documento foi produzida sem um marco de referência que promovesse 

unidade ao trabalho e sem uma seleção democrática de seus redatores.  Aguiar e Dourado (2018, 

p.14) explicitam o papel de um marco de referência na elaboração de uma política curricular: 

Para a definição de ações educacionais, seja a nível governamental ou de instituições 

educativas e escolares, é necessário ter um marco de referência, que represente as 

concepções, utopias, os sonhos, os princípios educacionais desejados e definidos 

coletivamente. Mais do que números, é fundamental uma interpretação qualificada. É 

preciso conhecer o que nos revelam os dados e os microdados para a elaboração de um 

verdadeiro diagnóstico da educação. É preciso, ainda, refletir sobre o que está sendo 

realizado, o que é desejável e necessário para as crianças, os adolescentes, os jovens e 
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os adultos do nosso país. As concepções, alicerçadas em princípios educacionais, a 

serem amplamente debatidas, se articulam aos sonhos, as utopias de resgate da dívida 

histórica do Estado brasileiro para com a educação nacional e, nesse caso, para a 

definição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A construção desses 

referenciais deve se efetivar de forma republicana (AGUIAR e DOURADO, 2018 p. 

14). 

Sem um marco de referência para produção do documento, o processo de discussão para a 

produção da segunda e terceira versão, por meio de audiências nacionais e estaduais, apesar de 

contar com o envolvimento de cerca de 9 mil educadores, limitou, com sua metodologia 

verticalizada, os meios de participação. “O documento apresentado por componentes curriculares e 

os participantes, agora por grupos específicos, concordaram ou discordaram do que lhes foi 

apresentado” (AGUIAR, DOURADO, 2018, p. 15). 

Com o golpe político-jurídico de 2016, os debates em torno da BNCC tomaram novos 

caminhos, desconsiderando as contribuições e os debates promovidos na segunda versão. A última 

versão, apresentada em 2017, representa uma descontinuidade dos debates e decisões conquistados 

ao longo da segunda versão, sobretudo pela redução da participação popular nas audiências: 

“frustrando os setores que clamavam pelo diálogo, o Conselho Nacional de Educação promoveu 

audiências regionais de difícil acesso” (NEIRA, 2018 p.216). Em dezembro daquele ano, o 

documento foi aprovado sem alterações significativas. Portanto, a versão final da BNCC resulta 

numa redação que, até pelas omissões que apresenta, se torna um documento que não reflete a 

diversidade do diálogo estabelecido em muitas contribuições recebidas (ANPED, 2017), tampouco 

consegue, em seu processo de elaboração, garantir uma das finalidades da educação nacional 

afirmada em lei: (BRASIL, 1988, 1996): o preparo para o exercício da cidadania. 

Logo no primeiro parágrafo do texto introdutório, a BNCC marca a posição que pretende 

ocupar quando assegura que se trata de “um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 07). 

Como se não bastasse a pretensão de indicar aprendizagens essenciais para todos os 

alunos do Ensino Fundamental de um país com dimensões continentais e tão diverso 

como o nosso, a própria definição dessas aprendizagens soa um tanto arrogante. Como 

pode alguém arvorar-se o direito de dizer o que é essencial para o outro saber? A 

justificativa coube em exatas duas linhas, nas quais se defende a ideia inverossímil de 

“igualdade educacional”. (NEIRA, 2018, p.217) 
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Mais uma vez, ausência de um marco referencial para a elaboração da BNCC, dificulta a 

garantia das finalidades educacionais definidas por lei, sobretudo pelas vagas justificativas e 

fundamentações apresentadas em seu texto. Abrem espaço para a introdução dos interesses 

mercadológicos, por meio do aumento considerável da participação de empresas na elaboração da 

política curricular e na produção de materiais didáticos e de formação profissional.  

É nesse contexto que a BNCC se estabelece como referência nacional obrigatória, para a 

elaboração e realização de currículos dos sistemas de ensino e dos projetos político-pedagógicos das 

escolas, articulando sua estrutura com políticas e ações para a formação de professores, avaliação e 

mecanismos de gestão em todo território nacional.  

Para conhecer os verdadeiros pressupostos que subsidiam a BNCC é fundamental, investigar 

os conceitos que envolvem suas narrativas. A partir uma leitura superficial, é possível considerar 

que a escolha de uma organização curricular por competências, sobretudo àquelas ligadas à 

tecnologia mostra uma preocupação do Estado no desenvolvimento da nação, entretanto, uma 

leitura mais aprofundada, articulada com a investigação do seu processo de elaboração diante do 

novo paradigma neoliberal de educação, pode desvelar os interesses mercadológicos que envolvem 

a realização desta política curricular.  

A ideia de competência dada pela BNCC consiste na “mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana” (BRASIL, 2017 p. 8). Para Neira (2018), 

trata-se de uma noção recuperada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), já muito 

criticada pelos pesquisadores da educação, devido seu caráter tecnocrático. A escolha de um 

currículo pautado em competências é justificada, pelo MEC, por sua adoção nas reformas 

curriculares de diversos países, inclusive pelas avaliações internacionais. Desse modo, nem o 

discurso de equidade que o documento procura expressar, é suficiente para suplantar o 

entendimento de que os princípios que orientam a BNCC são oriundos dos preceitos neoliberais e 

dos valores defendidos pelas organizações trans-e-supranacionais. Para contribuir a tal afirmação a 

pesquisa de Macedo (2014), ao apresentar as Instituições participantes no processo inicial de 

elaboração da BNCC, destaca as que mais tiveram voz em seus discursos e foram 

predominantemente privilegiadas:  

Os sites dos principais agentes públicos que dinamizaram o debate até então indicam 

praticamente os mesmos “parceiros”. Instituições financeiras e empresas — Itaú 

[Unibanco], Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Volkswagen, entre outras — além 
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de Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, CENPEC, 

Todos pela Educação, Amigos da Escola. (2014, p. 1540, apud, NOVAIS e NUNES, 

2018). 

 Diferentes pesquisas (MACEDO, 2014; NEIRA, 2018; AGUIAR e DOURADO, 2018) 

revelam as limitações que envolveram a participação democrática na elaboração do documento, 

bem como as contradições entre os princípios educacionais apresentados na legislação Brasileira 

(BRASIL, 1988, 1996, 2014) e na versão final da BNCC. Esses fatores coadunam com os 

pressupostos neoliberais que têm influenciado as políticas de educação desde a virada do século 

(PACHECO, 2011). Soma-se a isso o caráter normatizador da BNCC, que reflete tanto nas práticas 

escolares quanto na formação – inicial e continuada, devido à produção de material didático 

pautado exclusivamente no texto da BNCC, deixando de lado as especificidades regionais e 

culturais nos processos formativos e assim, conferindo a promoção da padronização do ensino.  

CONCLUSÕES 

É diante da constituição de um novo paradigma educacional, de dimensão mundial, que uma 

nova política curricular é implementada no Brasil, a primeira de caráter normatizador na história do 

país. Por isso, desde sua promulgação, até o inicio do ano letivo de 2020, todas os sistemas de 

ensinos e escolas do território nacional devem ter seus currículos adaptados à BNCC. 

Com a implementação da BNCC, um novo panorama se configura na educação brasileira, 

sendo necessário o debate científico sobre os princípios e possíveis efeitos da política curricular que 

vem se consolidando. Por isso, este estudo buscou identificar as relações entre as políticas 

globalizantes e a implementação da BNCC, a fim de conhecer os verdadeiros pressupostos que 

subsidiam o documento. Para tanto, o artigo apresentou os interesses que envolvem a mudança 

paradigmática na educação global e sua influência na política educacional nacional, para subsidiar a 

análise dos percursos contraditórios que abrangeram o processo de elaboração da BNCC, levando 

em consideração o arcabouço legal que orienta a educação nacional (BRASIL, 1988; 1996).   

A investigação teórica identificou a BNCC como o resultado de um processo político de 

grande complexidade e embates, iniciado já com a ausência de um marco referencial, passando por 

um processo de participação limitado para definição do texto e, culminando numa publicação 

estabelecida por conceitos e definições divergentes. Dessa maneira, o texto expressa o objetivo de 

garantir igualdade na qualidade de ensino, ao mesmo tempo em que adota opções metodológicas e 

estruturais de cunho neoliberal. Em outras palavras, a BNCC, ao não refletir a diversidade do 
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diálogo estabelecido em muitas contribuições recebidas, não consegue garantir as finalidades da 

educação nacional afirmadas em lei: (BRASIL, 1988, 1996): o desenvolvimento da pessoa, o 

preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

Nesse cenário, o Estado tem perdido seu papel de guardião público, deixando de ser aquele 

que defende os interesses da sociedade, em detrimento da valorização da educação como um bem 

de consumo, definida pela estrutura neoliberal,  que tem a padronização como um modelo de para 

garantir  eficiência e controle nos procedimentos educacionais.  

Novos caminhos se delineiam para o futuro da educação brasileira, e diante de um processo 

de implementação de política curricular tão contraditória, o seu sentido público se faz urgente e 

necessário. Não para assumir valores como eficiência e competitividade, mas para garantir os 

anseios históricos de democratização da educação a partir da equidade e diversidade.  
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Resumo 

Nos últimos anos, professores, pesquisadores, estudantes e diferentes agentes da ação educacional, têm 
sentindo os efeitos da mudança paradigmática global que tem tomado os processos educativos. 
Segundo Pacheco (2011), tal transformação é orquestrada pelas organizações trans-e-supranacionais, 
que têm como foco o desenvolvimento mercadológico. No Brasil, a recente reforma curricular, a Base 
Nacional Comum Curricular define, por meio da Resolução CNE/CP Nº 2/2017, que até o início do 
ano letivo de 2020, todos os currículos, de todas as escolas, devem ter sua proposta adequada ao 
documento. A BNCC é a primeira política curricular de caráter obrigatório na história do Brasil. Diante 
do novo contexto que emerge na educação do país, este artigo tem o objetivo de identificar as relações 
entre as políticas globalizantes e a implementação da BNCC a fim de conhecer os verdadeiros 
pressupostos que subsidiam o documento.  Trata-se de um compromisso com a democratização da 
qualidade do ensino ou um projeto de padronização curricular? O estudo apresenta seus resultados 
preliminares originados de levantamento bibliográfico sobre as políticas educacionais globalizantes e o 
processo de elaboração e implementação da BNCC. Para tanto, o artigo expõe uma análise dos 
princípios que envolvem a mudança paradigmática na educação global e sua influência na política 
educacional nacional, a partir das contribuições de Saviani (2010) e Pacheco (2011). Em seguida discute 
os percursos, diversas vezes conflituosos e contraditórios que abrangeram o processo de 
implementação da BNCC, levando em consideração o arcabouço legal que orienta a educação nacional 
(BRASIL, 1988; 1996). O estudo busca contribuir para o desvelamento dos reais princípios e objetivos 
que envolvem a BNCC, a fim de ampliar as compreensões acerca do futuro da educação nacional. 

Palavras-chave: Políticas educacionais, BNCC, Currículo.  
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Resumo 

Prevê-se para este Painel a apresentação de três pesquisas que versam sobre propostas diferenciadas de 
metodologias de ensino e de práticas curriculares e avaliativas. O objetivo primevo deste trabalho é 
proporcionar reflexões sobre os diferentes tipos de estratégias metodológicas e de desenvolvimento de 
práticas formativas, uma vez que entendemos que tais reflexões podem ser de grande significado para 
os profissionais da educação. Assim, apresentamos aqui experiências e pesquisas desenvolvidas tanto na 
Educação Básica como no Ensino Superior. É importante destacar que as pesquisas e práticas aqui 
apresentadas foram desenvolvidas em instituições privadas e públicas. O primeiro trabalho relata uma 
experiência formativa de Projeto Integrador realizada com alunos do curso de Pedagogia de uma 
instituição privada da cidade de São Paulo. Tal experiência baseou-se em uma proposta metodológica e 
formativa que possibilita ao aluno ter uma visão integral e interdisciplinar da sua formação enquanto 
educador, tornando-o protagonista de sua própria formação, permitindo-lhe assumir papel ativo na 
construção do conhecimento. O segundo trabalho apresenta análises e reflexões acerca de uma 
experiência didática de ensino-aprendizagem desenvolvida durante o período de um ano com uma 
turma de oitavo ano do Ensino Fundamental durante as aulas de ciências, experiência esta que tomou 
como base os preceitos contidos no documento Currículo da Cidade de São Paulo para o Ensino 
Fundamental: Ciências Naturais e que visava promover a alfabetização científica. O terceiro e último 
trabalho tem como objetivo discutir a literatura como estratégia metodológica para o ensino da 
matemática. Trata-se de um relato de uma experiência realizada com alunos do segundo ano do Ensino 
Fundamental com base na elaboração/desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de 
Matemática envolvendo a literatura infantil, em uma perspectiva interdisciplinar.  

Palavras-chave: Metodologias de ensino; Práticas Formativas; Didática; Práticas curriculares; Práticas 
avaliativas. 

PROJETO INTEGRADOR: UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR 

Maria Fernanda Alves Garcia Montero – EBRAMEC 

Vanessa Ruotolo Ferreira – EBRAMEC 

INTRODUÇÃO 

 O presente relato tem como objetivo descrever uma experiência de Projeto Integrador (PI), 

realizada em um recém aprovado curso de Pedagogia de uma instituição privada da cidade de São 

Paulo. Trata-se de um curso que visa a formação de um sujeito integral - e não apenas de um 

profissional, e o rompimento dos limites das disciplinas curriculares, permitindo ao aluno ter uma 

visão integral e interdisciplinar da sua formação enquanto educador e da prática educativa - 

entendida aqui conforme definida por Saviani (2001), como o processo de produção da realidade 

humana e também o ato de produzir em cada indivíduo a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente, - tornando-o, assim, protagonista de sua própria formação, permitindo-lhe assumir 

papel ativo na construção do conhecimento e no desenvolvimento de práticas necessárias à atuação 

docente.  Tendo isso em vista, uma das propostas do curso é desenvolver, em cada semestre, um 

Projeto Integrador, entendido como uma estratégia de ensino–aprendizagem que possibilita a 
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interdisciplinaridade entre todos os temas e disciplinas abordadas durante cada semestre. A intenção 

é permitir a integração curricular entre todas as disciplinas e a mobilização, realização e aplicação 

de diferentes conhecimentos, evitando, assim, uma formação fragmentária do futuro docente. O 

propósito é, então, buscar garantir aos alunos uma genuína experiência de formação.  

 Aqui vale destacar que se entendem os conceitos de experiência e de formação tal como 

foram definidos pela teoria crítica de sociedade, Escola de Frankfurt, especialmente por Walter 

Benjamin e Theodor W. Adorno.  

 Experiência, de acordo com Benjamin (1989), seria tudo aquilo que causa um impacto, uma 

mudança duradoura no sujeito, ou seja, é preciso que haja, no sujeito, uma sedimentação de um 

novo conhecimento. Para o autor, a experiência se diferencia da vivência, sendo que esta seria algo 

vivido de maneira superficial, arbitrária. No texto Sobre alguns temas em Baudelaire, Walter 

Benjamin evoca Marx e faz uso da diferenciação entre produção artesanal e industrial para ilustrar a 

diferença entre experiência e vivência. Nas palavras do autor: 

Não é em vão que Marx insiste que, no artesanato, a conexão entre as etapas de 

trabalho é contínua. Já nas atividades do operário de fábrica na linha de montagem, 

esta conexão aparece como autônoma e coisificada. A peça entra no raio de ação do 

operário, independentemente da sua vontade. E escapa dele da mesma forma 

arbitrária. (BENJAMIN, 1989, p.125) 

 A partir do trecho acima, pode-se inferir que experiência exige uma relação profunda entre 

sujeito e objeto/acontecimento, e a vivência é uma relação superficial, vivida frivolamente e que, 

por isso, não causaria uma mudança duradoura no sujeito. A vivência seria, em termos marxistas, 

uma experiência alienada.  

 Franco (2018) é capaz de destrinchar ainda mais essa diferenciação entre experiência e 

vivência estabelecida por Benjamin, afirmando que experiência,  

[...] nos termos de Benjamin, corresponde àquela que ocorre de maneira espontânea, 

isto é, mediada pelas relações entre linguagem, pensamento, palavra, significação em 

seus aspectos social e individual, cuja consequência necessária é a sedimentação de 

conhecimento por parte do sujeito da experiência. Em outros termos, o indivíduo 

participa ativamente da experiência e ela o transforma de alguma maneira. Vivência é 

o contraponto à experiência autônoma, ou melhor, é a experiência fragmentária, 

passageira, em que o indivíduo é tão objeto quanto a própria experiência. Vivência, 

por conseguinte é um passatempo, algo que não permite ao indivíduo apreensão ou 

apropriação do acontecimento (FRANCO, 2018, p.99) 
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 Benjamin (1987) destaca, todavia, que, na modernidade, a experiência cede cada vez mais 

lugar à vivência, ou seja, na sociedade do capitalismo, do produtivismo, e porque não dizer do pró-

ativismo, todo conhecimento historicamente produzido pela humanidade se torna cada vez menos 

acessível, cada vez mais diluído em vivências uniformizadas e automatizada, restrito a alguns 

poucos privilegiados. Em outras palavras, a relação com o conhecimento, ou a experiência 

propriamente dita - aquela capaz de transformar o sujeito -, se torna cada mais fragmentária, 

pulverizada. Tem-se, então, o empobrecimento da experiência. Isso posto, cabe aqui referenciarmos 

o conceito de formação cunhado por Theodor W. Adorno.  

 Para Adorno (1979) formação seria a apropriação subjetiva da cultura, de forma a contribuir 

para a ampliação dos horizontes dos indivíduos, para a emergência de sujeitos conscientes de suas 

potencialidades e artífices da própria história. A formação está inserida no próprio desenvolvimento 

histórico do ser humano, não apenas como reflexo das condições existentes, mas também como 

possibilidade de transformação destas. Adorno faz, dessa forma, uma defesa do esclarecimento, 

sustentando a intrínseca relação entre educação/formação e emancipação, como possibilidade de 

sair do estado de menoridade a que o ser humano está submetido na sociedade moderna. Tendo isso 

em vista, o autor afirma que, como consequência do capitalismo avançando, tem-se a substituição 

da formação pela pseudoformação.  

 Em seu texto Teoría de la seudocultura, Adorno (1979) afirma que na sociedade moderna 

capitalista vive-se uma situação de pseudocultura e pseudoformação, que leva a uma identificação 

consentida dos sujeitos ao sistema. Segundo o autor, a pseudoformação não se refere, apenas, a uma 

formação pela metade ou uma formação incompleta (como se não se tivesse tido tempo de se 

aperfeiçoar em um determinado assunto ou leitura), mas sim a uma falsa formação que, ao contrário 

da formação – que pretende ser um processo de emancipação dos indivíduos enquanto sujeitos da 

práxis social – produz a acomodação dos sujeitos à situação de dominação a que estão submetidos.  

 Segundo Adorno (1979), esse processo de pseudoformação intensifica-se na modernidade, 

principalmente com o advento da burguesia como consequência do sistema capitalista. De acordo 

com o autor, à medida que a burguesia ascendeu ao poder, ofuscou-se progressivamente a dimensão 

emancipatória da cultura e potencializou-se a instrumental. O que se tem, então, é uma 

contraposição entre uma dita cultura do espírito e o mundo da práxis dentro da própria concepção 

da cultura burguesa. Ou seja, dentro da própria cultura burguesa já está contida a divisão social do 

trabalho (cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual). Então, no contexto atual, tem-se o 

prevalecimento de uma razão instrumental, mera ferramenta para a subserviência do indivíduo aos 
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princípios impostos pelo capital, razão que se impõe soberana sobre todos os seres, em detrimento 

de uma razão emancipatória, potencializadora do processo de formação. Fica clara aqui a estreita 

relação entre a ideia de empobrecimento da experiência, defendido por Walter Benjamin, e o 

conceito de pseudoformação cunhado por Adorno. Ambos são consequência de uma 

instrumentalização da relação com o conhecimento, o que resulta em sujeitos uniformizados, 

confortáveis e amortecidos.  

Certamente, a pseudoformação é um elemento que remete para a implosão da 

experiência no atual estágio da sociedade moderna. Considerando que há, nos dias 

atuais, um predomínio do que aqui se denominou vivência, parece que ela mesma não 

deixa lastro para a experiência; ou seja [...] o empobrecimento da experiência gera o 

empobrecimento do próprio meio social, contribuindo decisivamente, desse modo, 

com a pseudoformação (FRANCO, 2018, p.105). 

 Então, quando se afirma que o intuito da experiência de Projeto Integrador aqui narrada era 

(é) buscar garantir aos alunos uma genuína experiência de formação, o que se quer dizer é que 

objetiva-se que os alunos estabeleçam uma relação profunda com o conhecimento, que eles de fato 

experienciem o conhecimento e que tenham, de fato, uma formação, no sentido adorniano da 

palavra, ou seja, uma formação que colabore para a ampliação dos seus horizontes, para a 

emergência de uma consciência acerca de  suas potencialidades e que os torne artífices da sua 

própria história; que contribua para a sua emancipação (ADORNO, 1979).  Assim, mais do que 

formar meros profissionais de prática meramente burocrática, a qual se caracteriza pela aplicação 

mecânica, a um novo processo, de formas extraídas de um processo anterior (Saviani, 1990), o 

objetivo primevo da proposta do Projeto Integrador aqui relatado (e dos que se seguirem) é de 

formar educadores que sejam capazes de se relacionarem com o conhecimento e com o contexto 

social no qual a prática docente (e a formação para tal) acontece.  

 O Projeto Integrador surge, então, como uma alternativa capaz de, através da aproximação 

entre professores, alunos e um objetivo comum, que é o da transformação social, buscar práticas 

pedagógicas que tornem o ensino de fato formativo, que levem a uma aprendizagem significativa, 

tal como define Rogers (1997) 

[...] aprendizagem significativa é aquela que provoca uma modificação, quer seja no 

comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura que escolhe ou nas suas 

atitudes e na sua personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita a 

um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da 

existência (ROGERS, 1997, p.322) 
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Podemos considerar o PI como uma atividade curricular, uma prática pedagógica de caráter 

interdisciplinar, com caráter significativo, quando levamos em consideração que faz parte da 

construção do PI, o desenvolvimento de determinadas competências pelo aluno a partir da 

realização conjunta do trabalho em equipe, da pesquisa sistematizada gerada a partir do tema 

principal, e do envolvimento do corpo docente de todas as disciplinas do semestre letivo. Na 

prática, as estratégias de ensino relacionadas às interfaces das diversas áreas do conhecimento, 

articulam as estratégias dos estudantes e constituem um desafio às Instituições de Ensino de Nível 

Superior.  

 Passemos, assim, à experiência em questão. 

MÉTODO-EXPERIÊNCIA 

 A experiência, denominada Projeto Integrador (PI), foi realizada no curso de Pedagogia de 

uma instituição privada da cidade de São Paulo, no 2º semestre de 2019. Dela participaram 15 

alunos, organizados em grupos de 2-3 pessoas, e uma professora orientadora do Projeto. Houve 

também a contribuição de todos os professores do semestre letivo, umas vez que o  PI também 

buscava contextualizar os conteúdos ministrados nas disciplinas do semestre, sendo elas: 

Ludicidade e Desenvolvimento da Pessoa; Didática: teoria e prática;  Leitura e Produção de Texto 

II; Psicologia do Desenvolvimento Infantil; Direito, Cidadania e Responsabilidade Social; 

Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; e  Prática de Ensino - Planejamento, 

Organização e Gestão Escolar.    

A disciplina de Ludicidade e Desenvolvimento da Pessoa foi a norteadora das temáticas de 

“Ludicidade” e de “Desenvolvimento/infância”, e permitiu estabelecer a interface entre as duas 

como ponto central de ancoramento comum entre as disciplinas, de modo a promover a articulação 

de conhecimentos no semestre letivo. Luckesi (2014) apresenta a ludicidade como um estado 

interno do sujeito, que vivencia uma experiência de forma plena; é estar em plenitude com a 

experiência da indivisibilidade entre o pensar, sentir e fazer. Para Kishimoto (2000), a brincadeira é 

o resultado de ações em que se pode usar ou não objetos, mas com as características do lúdico, ser 

regrado, envolve a imaginação, espaço, tempo, flexibilidade e incerteza. Então, a partir do ponto 

central “ludicidade”  “desenvolvimento/infância” e pensando nas demais disciplinas do semestre, 

ficou estabelecido o tema: “Resiliência na Infância e a cultura lúdica”.  Como objetivo precípuo do 

PI temos a integração curricular e a mobilização entre pesquisa, reflexão, hipóteses, realização e 
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aplicação de conhecimentos que contribuam com a formação de uma visão do todo, no decorrer do 

percurso formativo do educando.   

A integração das disciplinas possibilitou ao aluno, a partir da orientação dos docentes e do 

suporte pedagógico, aplicar o que estava sendo trabalhado em sala de aula na elaboração e análise 

de um projeto, de modo que o discente conseguisse integrar as áreas de conhecimento no projeto. 

Para Wunsch e Machado (2017), as práticas formativas em cursos de graduação de professores 

devem contemplar os saberes da ciência e as práticas pedagógicas que dão suporte para a troca na 

sala de aula, e devem estar carregadas da cultura local e da global. Nesse sentido, o PI aqui relatado 

visava problematizar, criar hipóteses e refletir criticamente sobre temas do ambiente real que 

articulam a interdisciplinaridade para a transdisciplinaridade, e voltar-se para o conhecimento da 

realidade, proporcionando as habilidades de articular os saberes do aluno durante a concepção, 

elaboração e construção do objeto de estudo.  

André (2017) assume a tarefa de esclarecer o que é “refletir criticamente”, que seria o aluno 

se debruçar sobre o próprio trabalho para que possa entender o que está sendo realizado, ponderar 

sobre o que é bom, sobre os acertos e o que é preciso mudar para obter melhores resultados.  Dessa 

forma, o PI visava apresentar as experiências em relação à concepção, à estruturação, à 

implantação, ao acompanhamento, à reflexão da prática pedagógica e à conclusão do PI em questão. 

No mesmo contexto, Wunsch e Machado (2017) discutem que essa temática na sociedade atual 

requer pensar nos discentes em processo de construção de conhecimento, um sujeito em seu tempo 

histórico, carregado de cultura e conhecimento do mundo. A formação deve ser marcada pelos 

impactos da sociedade em que se vive, e também que está em constante transformação. 

DETALHAMENTO DAS ETAPAS DAS PRÁTICAS DOS DISCENTES 

Para melhor organizar o Projeto, foram delimitadas cinco partes: 1) Planejamento: definição 

do tema, cronograma e estruturação do projeto; 2) Orientação (embasamento teórico): hipótese e 

descobertas e iniciação da produção do texto; 3) Construção e aplicação do produto final: 

brinquedo, brincadeira ou jogo; 4) Apresentação: constatação das aquisições; 5) Avaliação: refletir 

sobre a apresentação e a avaliação  dos professores do semestre letivo.  

Primeiro momento: Planejamento - O Projeto Integrador se iniciou na 1ª reunião pedagógica 

no início do semestre, momento em que é discutido e acordado entre o grupo de professores qual 

será  o tema central do Projeto, quais as atividades que serão realizadas, como será a avaliação e 

qual será o produto final. Nesta primeira reunião ficou estabelecido que as culturas lúdicas a serem 
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trabalhadas pelos alunos seriam: Africana, Oriental, Latino Americana, Europeia e Indígena. Os 

grupos seriam divididos em 2-3 alunos, e precisariam realizar visitas técnicas a museus e 

exposições referentes ao tema escolhido. Estas visitas deveriam ser realizadas à Exposição “A 

relação do brincar com a identidade das crianças”, de Lydia Hortélio, disponível no Itaú Cultural; a 

uma escola de Educação Infantil; e ao “Museu da Educação e do Brinquedo” da Faculdade de 

Educação da USP (Universidade de São Paulo), criado por Tizuko Morchida Kishimoto.  Como 

objeto final, os alunos deveriam elaborar um jogo, um brinquedo ou uma brincadeira, sendo que 

cada atividade deveria ter um Manual de Orientação e um Roteiro de Observação, que deveria ser 

aplicado em atividades com crianças,  além de ser apresentado para os professores e para o público 

geral, de modo a promover a avaliação final. Todo o processo do PI deveria ser registrado por fotos, 

relatórios, vídeos e caderno de bordo/registro. 

 Após esta primeira reunião, encaminha-se para a apresentação do tema “Resiliência na 

Infância e a cultura lúdica” aos discentes, que teriam a oportunidade de identificar, conhecer, 

entender, descrever e documentar as pesquisas envolvidas na situação problema.  A turma foi 

separada em grupos e a escolha da cultura lúdica a ser pesquisada foi realizada pelos discentes. 

Neste momento, foi apresentado o cronograma das atividades e os ajustes necessários foram 

realizados. O P.I é flexível, então parte dos critérios podem ajustados em sala de aula, a fim de 

proporcionar um melhor desenvolvimento das atividades e uma melhor adequação às diferentes 

rotinas dos alunos, tais como mudança nas datas das visitas técnicas e nas formas de apresentação, 

por exemplo.  

Segundo momento: Orientação (embasamento teórico) – Nesta etapa os discentes foram 

orientados em relação aos principais conceitos teóricos balizadores do Projeto e foram  iniciadas as 

pesquisas sobre  infância e cultura lúdica, de modo a que buscassem as referências bibliográficas 

para subsidiar o desenvolvimento do Projeto para que, posteriormente, começassem a definir e a 

elaborar o jogo, brinquedo ou brincadeira que iriam construir. As diversas disciplinas do semestre, 

com a interferência de seus respectivos docentes, iniciaram a interdisciplinaridade, de modo a 

promoverem a participação de sua disciplina e referencial teórico de forma correlacionada ao PI. 

Foram realizadas as visitas técnicas à escola de educação infantil, ao museu e à exposição. O pré-

projeto para a elaboração do material lúdico foi iniciado. Nesta etapa os discentes precisaram: a) 

identificar e avaliar as potencialidades e limitações mapeadas no desenvolvimento do projeto; b) 

discutir o tipo de material que utilizariam na elaboração da brincadeira, brinquedo ou jogo, além de 
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documentar resultados e dificuldades encontradas; c) elaborar relatórios sobre as visitas conforme 

orientações da professora orientadora; 

Terceiro momento: A construção e aplicação do produto final - A construção do produto 

final (brincadeira, brinquedo ou jogo) foi realizada nesta etapa, de modo que o produto final ficasse 

pronto para que fosse aplicado em atividades com crianças da faixa etária entre 3 e 10 anos.  Todas 

as etapas da construção foram registradas de modo a permitir a plena avaliação dos resultados 

experimentais, determinando as possíveis incoerências refletidas na elaboração do produto final.  

Quarto momento: Apresentação e exposição: A apresentação foi o momento dos alunos 

colocarem em prática o que receberam de orientação para a preparação do Pré-Projeto, os 

conhecimentos adquiridos sobre o tema, a articulação dos conteúdos de todas disciplinas 

trabalhadas em sala de aula, através de uma apresentação para os professores e para convidados. A 

apresentação deveria ser realizada em forma de exposição oral, com o devido uso de recursos 

visuais para melhor acompanhamento do público. Foi estipulado que cada grupo teria um tempo 

máximo de 20 minutos para realizar a sua apresentação, e o material visual deveria conter: 

objetivos, contexto histórico da cultura pesquisada, integração com as outras disciplinas do 

semestre, desenvolvimento e construção do brinquedo, brincadeira ou jogo, resultados da aplicação 

e conclusão. No dia das apresentações, também foi realizada uma exposição dos brinquedos e jogos 

criados pelos grupos, e dos elementos que aprenderam sobre a cultura lúdica estudada.  

Quinto momento: Avaliação - Esta etapa culmina com a entrega da parte escrita da pesquisa, 

e com a apresentação e elaboração do produto final para o grupo de professores avaliadores e 

líder/orientador. O conhecimento dos discentes foi avaliado a partir da apresentação realizada, da 

confecção do produto final, e do desempenho na construção do conhecimento no decorrer do 

semestre. A partir desses critérios, os grupos foram avaliados e as notas foram atribuídas. Vale 

lembrar que a avaliação individual de cada aluno é realizada apenas pela professora orientadora, 

responsável pela disciplina específica de Projeto Integrador. A nota atribuída pelos professores em 

reunião de avaliação era referente aos grupos.  

RESULTADOS/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de Projeto Integrador aqui relatada permeia um curso de Pedagogia cuja 

principal proposta é a formação de um sujeito integral - e não apenas de um profissional - e o 

rompimento dos limites das disciplinas curriculares, permitindo ao aluno ter uma visão integral e 

interdisciplinar de si enquanto educador e da prática educativa. Dentro dessa proposta de curso, o PI 
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é entendido como uma estratégia de ensino–aprendizagem que possibilita a interdisciplinaridade 

entre todos os temas e disciplinas abordadas durante cada semestre, a fim de se evitar uma formação 

fragmentária do futuro docente. Se o conhecimento humano não se limita a uma área apenas, sendo, 

pelo contrário, ricamente variado, seria um contrassenso se justamente o ensino/aprendizado velasse 

essa característica multifacética. Tal experiência de PI proporcionou aos alunos não apenas o 

contato com o processo de realização de uma pesquisa, mas proporcionou-lhes também momentos 

de socialização de aprendizagens - visto que foi um trabalho realizado em grupo e que conversava 

com todas as disciplinas do semestre -; de tomadas de decisões; de contato com diferentes 

entendimentos acerca da ludicidade e do desenvolvimento infantil. Para além disso, os alunos 

também tiveram momentos de visitas técnicas a museus e exposições referentes ao tema central do 

PI (Resiliência na Infância e a cultura lúdica), o que ampliou seus repertórios acerca da importância 

da ludicidade, da brincadeira, para o desenvolvimento infantil.   

O momento de construção do brinquedo ou jogo também foi de extrema riqueza, pois 

permitiu aos alunos não apenas o contato com as diferentes técnicas de construção de um brinquedo 

(uso de material reciclável, costura, desenho etc.), mas também permitiu-lhes concretizar em um 

produto final palpável tudo aquilo que pesquisaram sobre as diferentes culturas lúdicas. Junto a 

isso, os alunos também tiveram ricas experiências de aplicabilidade dos brinquedos e jogos 

elaborados, pois tiveram a oportunidade de levar o que produziram para crianças de idades variadas 

e observar a interação dessas crianças com brinquedos e jogos com os quais elas normalmente não 

teriam contato no seu dia a dia.  

Importante retomar aqui que houve, no final do semestre, um dia específico de 

apresentações do PI, em que estavam presentes o corpo docente, membros da coordenação, além de 

amigos e familiares. Neste dia de apresentações cada grupo teve a oportunidade de apresentar não 

só a pesquisa teórica realizada ao longo do semestre, mas também os relatos, impressões e 

percepções acerca das visitas técnicas realizadas, da construção e aplicação dos brinquedos e jogos 

e também acerca de todo o processo de construção do PI. Nesse mesmo dia os grupos também 

organizaram uma exposição dos brinquedos e jogos construídos. Foi um dia de encerramento e de 

trocas de experiências, em que foi possível perceber a aprendizagem significativa e contextualizada 

dos alunos; houve de fato uma experiência formativa e os alunos conseguiram inferir sobre a 

importância de trabalhar com culturas diferentes e de se descobrir novas maneiras de ensinar e 

brincar. 
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Somado a todas as experiências supracitadas, o PI em questão também permitiu uma maior 

interação não só entre todos os professores do curso e os alunos, visto que todas as disciplinas 

contribuíam de alguma forma para a elaboração e desenvolvimento do PI, mas também permitiu 

uma maior interação entre o próprio corpo docente, que, em diferentes momentos do semestre, teve 

oportunidades de socializar entre si as próprias experiências formativas, referentes ao PI, 

partilhadas com os alunos durante o semestre. 

O Projeto Integrador significou a ampliação dos limites da sala de aula para abranger o 

mundo da prática e das atividades compartilhadas, convertendo-se, para além das intenções 

pedagógicas, num exercício da sociabilidade solidária. A práxis de transformação/criação do 

material e do imaterial pode ser tomada, aqui, como uma metáfora para a transformação das 

relações sociais. O PI seguiu criativamente as inspirações teóricas de Adorno, Benjamin e Rogers, 

sempre visando à superação da mera vivência com a configuração da experiência, ou, em outras 

palavras, à superação da pseudoformação em prol da formação autêntica. 
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Resumo 

Este texto tem como objetivo relatar uma experiência de Projeto Integrador, realizada no 2º semestre 
de 2019, com alunos de 2º semestre de um recém aprovado curso de Pedagogia de uma instituição 
privada da cidade de São Paulo. Partindo dos conceitos de Experiência, de Walter Benjamin; Formação, de 
Theodor W. Adorno; e de aprendizagem significativa, de Carl Rogers, pensou-se uma proposta de 
Projeto Integrador que permitisse ao aluno ter uma visão integral e interdisciplinar da sua formação 
enquanto educador, relacionando entre si todos os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, 
tornando-o, assim, protagonista de sua própria formação, permitindo-lhe assumir papel ativo na 
construção do conhecimento e no desenvolvimento de práticas necessárias à atuação docente. O tema 
gerador do Projeto Integrador em questão foi "Resiliência na Infância e a cultura lúdica”, e tinha como 
principal objetivo estabelecer uma relação entre ludicidade e desenvolvimento da infância, visto que um 
dos objetivos do curso de Pedagogia é formar professores que irão atuar com crianças na fase da 
primeira infância. Para desenvolver tal Projeto, os alunos realizaram diversas atividades dentro e fora da 
sala de aula. Dentre tais atividades estão: visitas à exposição "A relação do brincar com a identidade das 
crianças”, de Lydia Hortélio; ao Museu da Educação e do Brinquedo da Faculdade de Educação da 
USP, e a uma escola de educação infantil, além da confecção de um brinquedo, jogo ou brincadeira, que 
deveria ser aplicado a um grupo de crianças de uma determinada faixa etária. Os alunos também foram 
instigados a pesquisar sobre o conceito de infância e de ludicidade em diferentes culturas, sendo estas a 
Africana, a Oriental, a Latino Americana, a Europeia e a Indígena.  

Palavras-chave: Projeto Integrador; Formação de Professores, Aprendizagem Significativa, Infância, 
Ludicidade. 

O PROCESSO AVALIATIVO E SUA INTERAÇÃO COM A DIDÁTICA DESENVOLVIDA NAS 

AULAS DE CIÊNCIAS 

Fabiano de Assis Gontijo – EMEF Fernando Gracioso 

INTRODUÇÃO 

Este relato tem como objetivo descrever uma experiência didática desenvolvida durante um 

ano junto a uma turma de oitavo ano do ensino fundamental durante as aulas de ciências. Toda 

discussão será encaminhada a partir das análises de práticas desenvolvidas ao longo do ano e dos 

resultados observados por meio das avaliações diagnósticas aplicadas em diferentes momentos. A 

turma alvo desse relato faz parte de uma das Escolas de Ensino Fundamental que compõem a rede 

de educação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo. 

No ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo publicou o 

documento norteador das ações educativas no ensino fundamental, o “Currículo da Cidade para o 

Ensino Fundamental”. Este documento foi construído alinhando as orientações curriculares do 

Município de São Paulo ao processo de construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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A construção do referido documento teve como base quatro princípios: Continuidade, Relevância, 

Colaboração e Contemporaneidade, e é orientado por três conceitos: Educação Integral, Equidade e 

Educação Inclusiva (SÃO PAULO, Município, 2017, p. 12). 

Os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento têm especial destaque na construção 

deste documento, como pode ser depreendido da transcrição abaixo: 

Portanto o Currículo da Cidade de São Paulo, como cidade componente deste país, ao 

definir os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, considera o direito de 

todos a aprender e participar do país. Para isso o currículo valoriza a função social do 

professor e a função formativa da Escola. O conjunto dos professores e educadores da 

Rede é fundamental para reconhecer as capacidades críticas e criadoras e potencializar 

os recursos culturais de todos os seus estudantes, indistintamente, ao considerar e 

valorizar os elementos que os constituem como humanos e como cidadãos do mundo 

(SÃO PAULO, Município, 2017, p. 24). 

O documento curricular de Ciências traz como necessária a ampliação do ensino de ciências 

para além dos simples aprendizados de conceitos e das habilidades de memorização:  

Tal concepção encontra forte relação com a ideia de alfabetização, à medida que 

considera o ato de aprender para além do domínio de técnicas de escrever e de ler. 

Entende-se que essa aprendizagem envolve o domínio consciente dessas técnicas e 

considera as práticas sociais em que os estudantes estão inseridos. A Alfabetização 

Científica, tomada como objetivo do ensino de Ciências, considera que os estudantes 

devem ter contato com a cultura das ciências, seus modos de organizar, propor, avaliar 

e legitimar conhecimentos. Ademais, possibilita a construção de sentidos sobre o 

mundo e permite o desenvolvimento de senso crítico para avaliação e tomada de 

decisão consciente acerca de situações de seu entorno, seja ela local ou global (SÃO 

PAULO, Município, 2017, p. 64). 

Para Hurd (1998), a alfabetização científica é uma competência social necessária e que 

permite ao indivíduo analisar de maneira crítica diferentes aspectos da sua vida a partir da ciência. 

Comportamentos que associam a produção e utilização de conhecimento científico aos assuntos da 

humanidade representam a base social da alfabetização científica. Tal percepção acontece como 

uma mistura das mudanças revolucionárias da ciência com as dimensões democráticas, sociais e 

demais necessidades humanas. 

Chassot (2003) defende a ideia de que a ciência é uma linguagem, desta forma, a 

alfabetização científica tem como objetivo capacitar o cidadão a ler o que está escrito na natureza. 
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Da mesma forma, o analfabeto científico é aquele individuo incapaz de ler o seu entorno, o 

universo.  Para Nascimento, Moraes e Machado (2015): 

Alfabetização Científica implica conhecimentos da própria língua e envolve 

conhecimentos produzidos pela humanidade que permite aos indivíduos 

compreenderem o mundo natural e suas complexidades e ter experiências mais críticas 

diante de questões do cotidiano. Podemos afirmar que a apropriação da ciência está 

vinculada ao bem-estar e ao progresso, e deve ser garantida a todos, pois 

proporcionará aos indivíduos a problematização e compreensão do mundo natural e, 

por consequência, teremos ações mais críticas na vida em sociedade (NASCIMENTO; 

MORAES; MACHADO, 2015, p. 22162). 

O Currículo da Cidade propõe que os conteúdos, práticas e contextos do currículo de 

ciências atuem de forma a promover a alfabetização científica. Para tal, são utilizados os três eixos 

estruturantes: a compreensão básica de termos, compreensão da natureza da ciência e dos fatores 

éticos e políticos que circundam sua prática e entendimento das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-ambiente (SASSERON; CARVALHO, 2008). 

Dentro do apresentado até o presente momento, consideramos que os processos de ensino e 

aprendizagem dentro do componente curricular de ciências apresentam um grande entrelaçamento 

entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a alfabetização científica. Dentro desta 

perspectiva podemos passar a discutir a didática desenvolvida durante o ano letivo de 2018 e que 

pretendeu de alguma forma atingir estes dois pontos essenciais no desenvolvimento do currículo de 

ciências. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O objetivo deste trabalho é analisar a didática desenvolvida durante as aulas de ciências, 

frente aos resultados dos alunos nas avaliações desenvolvidas e aplicadas pelo professor.  Aqui 

destacamos que a concepção de didática que orienta este trabalho não é a que ilustra didática como 

sinônimo de “manual de instruções”, mas sim aquela que descreve a didática como um conjunto de 

práticas contextualizadas historicamente com o objetivo de promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento. 

Para Pimenta (2008), a didática investiga os fundamentos, as condições e os modos de 

realizar educação mediante o ensino; para Libâneo (2008), a didática preocupa-se com os processos 

de ensino e aprendizagem em sua relação com as finalidades educacionais, e para Franco (2015), a 
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didática tem por objeto a reflexão crítica e transformadora das práticas docentes, pelos próprios 

sujeitos da prática. 

Tais concepções se contrapõem a uma ideia equivocada da didática enquanto prescritiva de 

ações e modelos, “a didática não se traduz como guia da ação prática como pretendem os manuais, 

mas, ao contrário, é entendida como expressão de uma prática determinada, num momento histórico 

determinado.” (MARTINS; ROMANOWSKI, 2018, p.142). 

Para Pozo e Crespo (2009): 

[...] a ciência não é um discurso sobre “o real”, mas um processo socialmente definido 

de elaboração de modelos para interpretar a realidade. As teorias científicas não são 

saberes, absolutos ou positivos, mas aproximações relativas, construções sociais que, 

longe de “descobrir” a estrutura do mundo ou da natureza, constroem ou modelam 

essa estrutura (POZO; CRESPO, 2009, p. 20).   

Ainda, toda didática desenvolvida nas aulas foi permeada por saberes pedagógicos 

essenciais e que serviram para contextualizar social e historicamente o ensino e desenvolvimento de 

ciências. Para Vasconcelos (2011):  

A Didática é um dos campos teóricos (ou teórico-metodológicos) mais específicos da 

função docente, pois dominar bem uma área de conhecimento não nos faz professores, 

mas especialistas naquela área; se adicionarmos saberes éticos e de cultura geral, 

passamos a ser pessoas interessantes especialistas em determinada área de 

conhecimento. Mas para que nos tornemos professores, educadores de profissão, 

devemos dominar ainda os saberes pedagógicos, que têm na Didática seu eixo 

articulador (VASCONCELOS, 2011, p.33).   

Podemos apresentar a didática destas aulas como um processo que valorizou e constitui-se a 

partir das práticas e dos saberes pedagógicos. Esta díade surge como elemento fundamental para os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento que fundamentam a alfabetização científica. Desta 

forma, passamos a transcorrer, de maneira sucinta, sobre as ações didáticas desenvolvidas nas aulas 

de ciências ao longo do ano.   

Nas aulas expositivas e dialogadas valorizou-se os conhecimentos prévios dos alunos. 

Durante as aulas, os alunos eram incentivados a recuperar seus conhecimentos prévios de modo a 

articular estas informações com o conteúdo que estava sendo trabalhado. Podemos citar o exemplo 

de uma das aulas em que o assunto trabalhado era o sistema cardiovascular, durante a explanação 

do assunto uma aluna ligou a estrutura dos vasos sanguíneos ao problema de varizes que sua avó 

tinha. A partir desse ponto a aula passou a ser muito mais interativa, com a participação dos alunos 
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debatendo diferentes situações da saúde humana a partir de suas próprias experiências. Nesse ponto 

cabe ressaltar que o papel do professor passa a ser o de intermediar estas informações de modo a 

tornar esse aprendizado significativo.  

Outra abordagem foi a de aulas problematizadas e desafiadoras que levaram os educandos a 

questionarem o senso comum, incentivando o desenvolvimento do senso crítico por meio de uma 

leitura de mundo. Estas aulas foram desenvolvidas usando diferentes recursos didáticos, filmes, 

vídeos, experimentações, debates e notícias jornalísticas. Tais recursos tornaram as aulas mais 

dinâmicas, interativas e significativas. Assuntos atuais potencializaram discussões e permitiram aos 

alunos novas visões sobre questões importantíssimas sobre o meio ambiente.  

Como exemplo é possível citar as aulas que abordaram as questões da liberação de novos 

agrotóxicos no Brasil e as queimadas na Amazônia. Ambos os assuntos foram levantados a partir de 

discussões que surgiram dos próprios educandos e foram amplamente discutidas a partir das 

informações que eram divulgadas pelos diferentes meios de informação. Para discutir tais assuntos, 

os alunos necessitaram construir novos conhecimentos e desconstruir conhecimentos que traziam 

consigo. Ponto fundamental deste processo foi a abordagem sobre o tema das “fake news” e de 

como devemos analisar as informações a partir da contextualização dos fatos e da reflexão, 

buscando sempre argumentos científicos e verdadeiros antes de acreditar e divulgar tudo que é 

disponibilizado pelos meios de informação, especialmente as redes sociais. 

Ainda, nas aulas de experimentação, os alunos foram conduzidos a vivenciar situações onde 

era necessária a reflexão a partir de situações lúdicas e do conteúdo trabalhado. Uma das aulas mais 

significativas foi a que levou os alunos a compreenderem na prática o funcionamento do sistema 

cardiovascular em conjunto com o sistema respiratório. Nessa aula os alunos foram divididos em 

diferentes grupos, em que um dos membros realizou diferentes tipos de atividade física em 

diferentes ritmos. A cada atividade realizada o grupo monitorava os batimentos cardíacos por meio 

da pulsação e anotava as sensações que o colega relatava durante a atividade. Ao final da atividade 

os alunos, se reuniram para debater a atividade por meio de um questionário que mediava a 

atividade e os conteúdos teóricos. 

E finalmente destacamos como ações didáticas essenciais aquelas que tinham por objetivo 

melhorar a cooperação na sala de aula. Dentre estas ações podemos elencar o diálogo permanente 

entre professor e educandos, o olhar horizontal construído ao longo do ano entre todos os 

envolvidos nas aulas de ciências e a mudança na organização da sala de aula, que passou a contar 

com mesas e cadeiras dispostas em formato de U ao invés das tradicionais fileiras. Esta última 
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mudança tem especial importância, pois permitiu um enorme avanço na qualidade das relações em 

sala de aula uma vez que todo processo foi direcionado pelos próprios alunos de maneira autônoma 

e consciente.  

Expostas as ações didáticas que permearam o desenvolvimento das aulas de ciências, 

passamos a compreender qual a concepção de avaliação que direcionou a análise das práticas 

desenvolvidas durante as aulas de ciências. A avaliação escolar é essencial para o acompanhamento 

do desenvolvimento do estudante, uma vez que permite uma análise qualitativa entre a didática 

desenvolvida pelo professor e a aprendizagem do educando (MORAES, 2013). 

Segundo Perrenoud (1998), os mecanismos tradicionais de avaliação muitas vezes se tornam 

obstáculos para a inovação pedagógica. Dessa forma, compreendemos que a avaliação é um 

instrumento contínuo e de olhar permanente para as questões de aprendizagem e desenvolvimento e 

não deve ser concebida como um mero instrumento de classificação e/ou meritocracia. Ainda, este 

instrumento é ferramenta essencial para analisar, direcionar e redirecionar o trabalho em sala de 

aula, funcionando como um leme para as ações didáticas desenvolvidas pelo professor. 

O processo avaliativo aconteceu por meio de avaliações quantitativas e qualitativas. As 

avaliações quantitativas foram realizadas ao longo do ano e tiveram o caráter de sondagens 

pedagógicas. Foram sete instrumentos ao total e que foram aplicados aos alunos da sala levando em 

consideração algumas competências esperadas, tais como: interpretação de texto; localização de 

informações em texto, gráfico ou tabela; capacidade de correlacionar assuntos diferentes com 

aspectos em comum; capacidade de leitura de mundo por meio dos conteúdos estudados; e 

capacidade de recuperar informações. 

Já a avaliação qualitativa aconteceu durante todo o ano letivo, tendo como principal 

instrumento o olhar do professor frente às ações desenvolvidas com os alunos. Esta avaliação foi 

extremamente importante justamente por considerar todo contexto social, emocional e de relações 

humanas dos alunos em sala de aula, tanto coletivamente como individualmente. Esta avaliação tem 

sua importância fundamentada na questão de que ela possibilitou um grande estreitamento de 

relações entre os próprios alunos e entre eles e o professor.  

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A primeira e segunda avaliações quantitativas revelaram que grande parte dos alunos 

apresentava dificuldade em resgatar conhecimentos já trabalhados anteriormente e dificuldades em 
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interpretar e compreender textos. A primeira avaliação foi realizada em março e averiguou que 

sessenta e sete por cento (67%) dos educandos da turma acertaram mais da metade da avaliação, o 

que nos deixa com trinta e três por cento (33%) da sala em situação abaixo da média mínima. A 

segunda avaliação foi realizada em abril demonstrou que apenas quatorze por cento (14%) da turma 

atingiu acima de 50% de acertos, oitenta e seis por cento (86%) da turma apresentou rendimento 

abaixo da metade (ver anexos 1 e 2). Nestas avaliações foram trabalhados conteúdos de ciências, 

sendo que a primeira trabalhou conteúdos relativos ao quinto e sexto anos, enquanto que a segunda 

avaliação abordou conteúdos mais complexos e relativos ao oitavo ano. 

 Nos mesmos períodos as avaliações qualitativas revelaram que a turma trazia uma relação 

forte e bem estruturada de amizade entre os alunos, entretanto, eles não valorizavam a própria 

participação durante os processos em sala de aula. A aula não parecia interessante para os alunos, 

que demonstravam pouco interesse pelos assuntos tratados pelo professor. Havia um distanciamento 

muito grande entre os alunos e as propostas apresentadas, juntamente com um sentimento nítido de 

não pertencimento àquele espaço. Resgatar os conhecimentos e saberes dos alunos era tarefa difícil 

uma vez que os mesmos não acreditavam deter conhecimentos importantes e tratavam os mesmos 

como desprezíveis.  

 As avaliações qualitativas, neste momento, nos remetem ao conceito bancário de educação, 

que atua como instrumento de dominação. Segundo Paulo Freire, educação bancária é quando “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). 

 A condição citada no parágrafo anterior converge com as ideias de Vygotsky (1989), para 

quem os processos de aprendizagem estão interligados com as relações sociais do indivíduo, ou 

seja, o contexto sociocultural em que a pessoa está inserida influencia diretamente na aprendizagem 

e desenvolvimento do indivíduo. Desta forma, podemos argumentar que uma das razões dos baixos 

índices nestas avaliações quantitativas se fundamenta na qualidade das inter-relações entre 

professor/aluno; aluno/aluno e escola/aluno. Em uma inter-relação enfraquecida ou até mesmo 

inexistente, o diálogo se torna difícil, e sem diálogo os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento são inexistentes ou muito pouco significativos.  

 Dando sequência aos processos avaliativos, foi observada uma mudança significativa na 

qualidade das relações interpessoais durante as aulas de ciências. Aos poucos os educandos foram 

se tornando mais participativos, argumentativos e questionadores. Os alunos passaram a demonstrar 

mais autonomia e reconhecimento do seu importante papel durante as aulas. A participação dos 
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alunos durante as aulas acontecia especialmente na forma de relatos pessoais que sempre 

convergiam com os conteúdos tratados ou surgiam de dúvidas e momentos de inquietação do grupo.  

 A inter-relação professor/aluno passou a fluir de maneira mais agradável e fortalecida, sendo 

que, paralelamente, foi constatada uma mudança significativa nos resultados das avaliações 

quantitativas. Da terceira avaliação diagnóstica até a sétima o percentual de alunos com 

aproveitamento superior a cinquenta por cento (50%) saltou de cinquenta e dois por cento (52%) 

para oitenta e oito por cento (88%) (ver anexos 1 e 2). Podemos, assim, compreender que o 

fortalecimento e ampliação das relações interpessoais foram de fundamental importância para o 

desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Esta afirmação dialoga diretamente com o que nos diz 

Vygotsky:  

[...] um processo interpessoal é transformado em um processo intrapessoal. Todas as 

funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível 

social, e, depois, no nível individual; primeiro entre as pessoas (interpsicológica), e, 

depois, no interior da criança (intrapsicológica) (VYGOTSKY, 1994, p.64). 

Ainda, tratando das relações interpessoais, no mês de junho um debate sobre a forma como a 

sala era configurada gerou reflexões e desencadeou mudanças importantes na didática desenvolvida 

em sala de aula. Foi consenso entre os alunos e o professor que a forma como os alunos se 

organizavam em sala de aula (em fileiras, um atrás do outro e muitas vezes com lugares pré-

determinados) não era produtiva e tampouco colaborava com a dinâmica das relações interpessoais 

estabelecidas na sala de aula. Os alunos passaram a organizar as carteiras e cadeiras ao longo das 

laterais da sala de aula (formato de U) e escolheram os lugares aonde iam se sentar de acordo com 

suas preferencias e necessidades. O papel do professor durante esta mudança se deu apenas 

intermediando as discussões e encaminhando os alunos para uma reflexão sobre o que motivava 

esta mudança. Uma das principais alegações dos alunos era de que o novo formato ajudaria durante 

as aulas, uma vez que, dessa forma seria muito mais fácil dialogar com os colegas, com o professor 

e trabalhar em grupo.  

 Tradicionalmente, os alunos são treinados a sentar em suas cadeiras e carteiras uma atrás da 

outra seguindo o padrão de fileiras. Esse tipo de organização nos remete novamente ao modelo de 

educação bancária descrita por Freire (2005), e que não traz ganhos pedagógicos ou no 

desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Romper com esse modelo significa criar novos laços de 

relação e de autonomia dos educandos permitindo assim que o aluno avance em novos conceitos 

atingindo por consequência novos níveis cognitivos. Esse avanço nos níveis cognitivos fica 
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evidente quando comparamos a avaliação quantitativa de Junho, onde cinquenta e oito por cento 

(58%) dos alunos atingiram níveis de acerto das questões superior a cinquenta por cento (50%), 

com a avaliação de Setembro onde percentual de acertos superior a cinquenta por cento (50%) foi 

de setenta e nove por cento (79%). 

 A mudança ambiental foi uma das questões motivadoras desde avanço cognitivo dos alunos, 

sendo que esta afirmação dialoga com o pensamento de Vygotsky:  

[...] se o ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não lhe faz 

novas exigências e não estimula seu intelecto, proporcionando-lhe uma série de novos 

objetos, o seu raciocínio não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os 

alcançará com grande atraso (VYGOTSKY, 1999, p. 93-94). 

Ainda, citamos a autonomia do educando, dentro da perspectiva apresentada por Freire 

(2005), como outro fator importante na formação crítica e na aprendizagem e desenvolvimento do 

conhecimento. Para o autor: 

[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (FREIRE, 1996, p.41) 

A mudança dos resultados das avaliações quantitativas não pode ser atribuído apenas às 

mudanças das relações interpessoais. Também são reconhecidas como importantíssimas as novas 

ações implementadas e os recursos didáticos que tornaram as aulas de ciências mais dinâmicas e 

participativas. Segundo Freire (1996) a educação na perspectiva de prática educativa-progressista 

deve desenvolver a curiosidade. Em suas palavras: 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal 

de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital (FREIRE, 1996 p. 

32). 

Desta forma, os resultados aqui apresentados demonstram a importância da dialogicidade 

nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. O diálogo surge como forma concreta de 

alfabetização cientifica, dentro de uma perspectiva de respeito, reconhecimento mútuo e valorização 

de todos os envolvidos nos processos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises dos dados apresentados à luz de Paulo Freire e Vygotsky permitiram 

compreender a importância do diálogo e das relações interpessoais durante a construção dos 

processos cognitivos que permitem a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Os dados aqui 

apresentados indicam de maneira bem clara que a prática, quando esvaziada dos valores sociais e da 

construção de laços, torna-se vazia de significado e desta forma não atinge seu objetivo pedagógico. 

A avaliação da didática desenvolvida nas aulas de ciências demonstrou que para além das 

propostas práticas as aulas precisam ser desenvolvidas valorizando as relações interpessoais e as 

construções sociais, desta forma fortalecendo o elo entre os envolvidos com este processo. Os 

autores desse texto defendem que a dialogicidade é o que permite ao ser humano sair do papel de 

objeto e ocupar seu espaço enquanto sujeito pleno de suas potencialidades e capacidades, 

reconhecendo assim o outro como essencial na construção e condução do papel que ocupamos 

enquanto sujeitos históricos e de direito.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabela com valores absolutos (VA) e valores relativos (VR) de aproveitamento da turma nas avaliações de 
ciências. 
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Anexo 2. Gráfico com percentuais de acertos nas avaliações de ciências. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta análises e reflexões sobre os conteúdos, práticas e contextos do Currículo 
da Cidade de São Paulo para o Ensino Fundamental: Ciências Naturais, baseado em quatro princípios e 
orientado em três conceitos, de forma a promover a alfabetização científica que, segundo Nascimento 
(2015), implica nos conhecimentos produzidos pela humanidade que permitem aos indivíduos a 
compreensão do mundo natural e experiências mais críticas diante do cotidiano. Objetiva-se relatar 
uma vivência de ensino-aprendizagem, analisando a didática desenvolvida durante as aulas de ciências, 
vinculada às orientações curriculares do Município de São Paulo e ao processo de construção da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se de um relato de experiência de uma turma de oitavo 
ano do ensino fundamental em que, ao longo do ano letivo, o professor titular de ciências utilizou 
diferentes recursos didáticos a fim de ampliar o ensino,  e que foi desenvolvida a partir do documento 
curricular de ciências. Assim, as ações didáticas desenvolvidas possibilitaram a compreensão da 
concepção de avaliação que direcionou a análise das práticas desenvolvidas durante as aulas de ciências. 
As atividades propostas foram realizadas por meio de aulas expositivas e dialogadas, aulas 
problematizadas e desafiadoras, o que possibilitou a compreensão da avaliação como um instrumento 
para analisar, direcionar e redirecionar o trabalho realizado em sala de aula.  Os resultados mostram 
aulas de ciências mais dinâmicas e participativas, com implementação de novas ações e recursos 
didáticos. Pode-se constatar que as mudanças realizadas motivaram tanto o avanço cognitivo dos 
alunos, quanto a cooperação em sala de aula, fortalecendo as relações interpessoais e a transformação 
social.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Recursos didáticos; Avaliação. 

UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nilce Léa Lobato Cristovão – FAMEESP 

INTRODUÇÃO 

Os números estão sempre presentes em nosso cotidiano e exercem funções variadas, como 

por exemplo, número localizador, número identificador, número ordenador e número quantificador, 
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etc. Logo, a construção do conceito de número começa muito antes da entrada na escola, quando a 

criança tem oportunidade de lidar, em suas relações cotidianas, com situações de ordenação, 

seriação, classificação. Tal construção demanda tempo, pois é um processo longo e complexo, pois 

como “poderia um aluno compreender que o 8 engloba o 7 se não compreendesse a inclusão? Como 

poderia um aluno compreender que 8 é maior que 7, se 7 objetos espalhados podem significar, para 

ele, ter mais que 8 objetos juntos?” (LORENZATO, 2011, p.32). Para efeitos de ensino, é 

necessário que o professor ofereça aos alunos atividades de classificação, seriação, ordenação de 

quantidades etc. Ademais, seria mais apropriado que os alunos aprendessem a fazer 

correspondências, comparações etc. para só depois dominarem as quantidades e as operações.  

Ante as questões elencadas, das dificuldades e desinteresses dos alunos na aprendizagem 

Matemática, torna-se necessário que o professor busque distintas estratégias para despertar o 

interesse e facilitar a aprendizagem nesse campo de conhecimento. Desta forma, uma dessas 

estratégias é utilizar a literatura infantil nas aulas de matemática como possibilidade de tornar essa 

disciplina mais interessante e motivadora. A importância da Literatura Infantil no aprendizado da 

língua materna (escrita e falada), bem como sua colaboração na formação do leitor e do escritor, 

pode contribuir na aprendizagem da Matemática. 

A conexão entre matemática e literatura é uma forma de incitar o ensino e o aprendizado da 

matemática, já que, primeiramente, os alunos irão aprender o contexto em que o conteúdo aplicado 

estará e, na sequência, aprenderá a matemática propriamente dita. 

O primeiro contato de uma das autoras do texto com a temática aconteceu no início de 2018, 

quando uma professora de Didática da Matemática propôs a elaboração/desenvolvimento de uma 

sequência didática da literatura infantil como estratégia metodológica para o ensino da matemática. 

A atividade fez parte de um projeto maior, denominado Práticas Pedagógicas em Rede (PPR), 

desenvolvido por uma universidade particular, em São Paulo capital.  O projeto foi criado em 2017 

e possui cadastro no CNPq, no Diretório dos Grupos de Pesquisa Brasil-Lattes, sendo que seu 

objetivo é de promover a formação de professores e profissionalização do pedagogo baseada na 

reflexão da/na prática educativa inclusiva. Em 2018, o PPR contava com a participação de docentes 

e discentes de ensino superior de sete estados, contando com a colaboração de 21 (vinte e um) 

alunos. (CRISTOVÃO, ALENCAR, BARROS, 2018) 

Para a elaboração da sequência didática foi necessário entender as necessidades de 

aprendizado de cada aluno, para que cada etapa fosse realizada com sucesso e, assim, os alunos 

pudessem adquirir o máximo de conhecimento possível. Cabe destacar que o diagnóstico das 
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necessidades se tornou mais fácil, já que atuava como docente na turma em que seriam realizadas as 

atividades, ou seja, em uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental (EF), em uma escola 

pública de Fazenda Nova, Goiás. Na sequência didática, buscamos entrelaçar a literatura com o 

ensino da matemática, para que os alunos não aprendessem somente a efetuar cálculos, mas dessem 

sentido e contexto ao que faziam e compreendessem o que estavam realizando. Para tanto, foi 

utilizado o livro Meus Porquinhos, de Audrey Wood e Don Wood e, a partir dele, foi pensado e 

elaborado uma sequência didática propondo aos alunos a leitura e interpretação textual, além da 

resolução de problemas matemáticos.  

Assim, neste texto, discute-se a literatura como estratégia metodológica para o ensino da 

matemática, bem como se relata a experiência realizada com alunos, a partir da 

elaboração/desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de Matemática envolvendo a 

literatura infantil. 

MATEMÁTICA E LITERATURA: A MATEMÁTICA DO ERA UMA VEZ 

Desde a antiguidade, os conhecimentos matemáticos fazem parte da vida das pessoas. Muito 

antes de conhecer a linguagem matemática, a criança já teve acesso à língua maternal, e essa 

formação indissociável possibilita a evolução cognitiva na formação do ser humano.  

Na construção da linguagem matemática, a comunicação é uma ferramenta essencial em sala 

de aula, pois é através do diálogo que mitos e paradigmas são quebrados e o aprendizado vem à 

tona. Nesse sentido, Smole (2000) alude que conversar com os alunos de uma maneira que eles 

entendam, utilizando palavras do cotidiano, permite que o entendimento flua de maneira 

progressiva, abrindo caminho para o envolvimento entre aluno/professor. Em outras palavras, 

quando o aluno entende o que o está sendo dito, ele presta atenção e participa da aula, 

possibilitando que o diálogo suscite em aprendizado. 

Muito se fala sobre a dificuldade encontrada na Matemática e, conforme Zuchi (2004, p.51), 

o excesso de símbolos que tem nesta disciplina impede a compreensão da linguagem matemática, 

sendo que os símbolos foram criados para facilitar a compreensão do conhecimento matemático e 

dependendo de como forem apresentados podem ter efeito contrário, dificultando o processo de 

aprendizagem matemática. 

Diante de tantas resistências sobre o ensino matemática, buscou-se, através de estudos, 

minimizar-se os obstáculos encontrados na aprendizagem dessa ciência, encontrando na Literatura 
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Infantil um instrumento metodológico que pode auxiliar na aprendizagem do aluno, permitindo 

“matematizar” sem fazer contas. Neste aspecto, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI), nos diz que: 

Diversas ações intervêm na construção dos conhecimentos matemáticos, como recitar 

a seu modo a sequência numérica, fazer comparações entre quantidades e entre 

notações numéricas e localizar-se espacialmente. Essas ações ocorrem 

fundamentalmente no convívio social e no contato das crianças com histórias, contos, 

músicas, jogos, brincadeira. (BRASIL, 1998, p.200)  

Entende-se que a matemática está presente no cotidiano da criança muito antes dela ir para a 

escola, já que desde cedo ela está cercada de números, seja por meios de comunicação ou por algum 

adulto que leu para ela ou, até mesmo, por incentivo dos pais. Quando este aluno chega à Educação 

Infantil, a matemática lhe é apresentada, mas mostra-se distante das outras áreas de conhecimento e 

do cotidiano dos alunos. Para Machado (2001), as disciplinas ficam “estranhas uma à outra, cada 

uma tentando realizar sua tarefa isoladamente ou restringindo ao mínimo as possibilidades de 

interações intencionais” (MACHADO, 2001, p.15). Logo, a escola não valoriza o breve 

conhecimento interdisciplinar que a criança traz para a escola e desarticula a matemática das demais 

disciplinas, sendo que esta passa a ser considerada uma das mais difíceis de compreensão. 

Conforme Machado (2001), existe uma relação de conexão entre a língua materna e a 

matemática, que não possui uma linguagem própria, ou seja, na matemática não é possível ocorrer 

uma conversação apenas oral, já que ela está impregnada com a língua materna.  

Assim, a Literatura Infantil pode ser vista como uma ponte para o aprendizado da linguagem 

matemática, permitindo a conexão entre a língua materna e a linguagem matemática, levando em 

conta o aprendizado da criança iniciado antes dela ingressar na Educação Infantil. Nesta 

perspectiva, Silva (2003) afirma que a prática educativa desenvolvida a partir da literatura e dos 

conteúdos matemáticos favorece a percepção das relações existentes entre as disciplinas. Do mesmo 

modo, Sousa e Oliveira (2010) aludem que existe uma articulação entre a Literatura e a Matemática 

e que esta contribui para alunos leitores, capazes de fazer a utilização da leitura, da linguagem e dos 

conceitos matemáticos. Mas, para que isso aconteça, cabe ao professor o incentivo e a compreensão 

do texto literário, estabelecendo a relação interdisciplinar entre a língua materna e a linguagem 

matemática. 

Quanto ao papel da literatura no ensino da matemática, Campos e Montoito (2010) afirmam 

que a primeira incentiva os alunos, gera expectativas, atraindo-os emocionalmente para a narrativa e 
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permitindo-os imaginar, possibilitando que adentrem no texto dando significado ao conteúdo a ser 

desenvolvido.  

A imaginação é um dos fatores principais na conexão entre a literatura e a matemática, pois 

quando o aluno observa o que está sendo proposto é levado a entrar no contexto da história, vivendo 

as sensações apresentadas, apropriando-se e resolvendo as questões solicitadas. Já dizia Piaget 

(1976) “que a aprendizagem matemática se constrói através da curiosidade e do entusiasmo das 

crianças e cresce naturalmente a partir de suas experiências” (Piaget, 1976, p.76). A esse respeito, 

Campos e Montoito (2010) dizem que valorizar a imaginação do estudante torna-se relevante na 

construção das “ideias à medida que a leitura avança, o professor, utilizando-se das ideias do autor 

que estará sendo trabalhado, tentará tirar o aluno da postura de passividade, tão característico do 

ensino receptivo” (CAMPOS; MONTOITO, 2010, p.165). 

Sendo assim, fazer o uso da Literatura para o ensino da Matemática possibilita que o aluno 

tenha conhecimento de suas emoções, além de desenvolver reflexões sobre a história, que antes 

tinha receio de questionar. Nesta perspectiva, ao lermos ou ouvirmos uma história, somos 

envolvidos por “sintonias de tensão e de espanto diante do desconhecido, porque elas propiciam a 

oportunidade de ultrapassar as fronteiras do mundo pessoal através de uma incursão imaginária 

desencadeada por esse processo de acionamento cognitivo” (FARIAS, 2006, p. 89). 

Ademais, a Literatura, além de mobilizar o aluno para aprender de forma mais interessante, 

promove a construção de novas habilidades. Para Dalcin (2002), as histórias exercem intensa 

influência na formação cognitiva, afetiva e social da criança e, as “narrativas de ficção valorizam e 

ampliam nossa capacidade imaginativa, desenvolvem várias habilidades e estruturas do 

pensamento, além de auxiliarem na construção de significados” (DALCIN, 2002, p. 73). 

Neste sentido, cabe ao professor mostrar ao aluno que a Matemática está presente no dia a 

dia, ou seja, é importante possibilitar aos alunos vivenciar situações que os induzam a “perceber que 

é possível encontrar, num simples texto de literatura infantil, situações matemáticas” 

(NACARATO, 2015, p. 103). Além disso, quando o aluno consegue compreender a relação da 

Literatura com a Matemática o interesse pela leitura aumenta, tornando a aula mais participativa. 

Carneiro e Passos (2007, p.02) confirmam a ideia de que o elevado índice de frustração nas 

aulas de matemática é menor quando se utiliza a literatura infantil como instrumento didático, já 

que esta abre espaço para a comunicação nas aulas de matemáticas. Assim, o ensino de Matemática 

associado à Literatura Infantil é uma alternativa viável e possível para o professor elaborar ações 
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metodológicas que possa levar os alunos a pensar com autonomia, além de construir conceitos 

matemáticos. A seguir, apresentamos como se deu o desenvolvimento das atividades com os alunos. 

UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Inserir a literatura nas aulas de matemática pode contribuir para uma mudança no “ensino 

tradicional da matemática, pois, em atividades deste tipo, os alunos não aprendem primeiro a 

matemática para depois aplicar na história, mas torna-se possível explorar a matemática interagindo 

com a história ao mesmo tempo” (SMOLE, 1996, p. 2). Ademais, a literatura como estratégia 

metodológica, pode tornar o ensino “desafiante e lúdico para as crianças pensarem sobre algumas 

noções matemáticas e, ainda, servir como um complemento para o material tradicionalmente 

utilizado nas aulas: a lousa, o giz e o livro didático” (SMOLE et al, 2007, p. 2). 

A partir desta perspectiva, relatamos o desenvolvimento de uma sequência didática em uma 

turma do segundo ano do Ensino Fundamental, envolvendo literatura e matemática. Ao unir essas 

duas áreas do conhecimento, buscou-se possibilitar aos alunos desenvolver a imaginação, ouvir, 

compreender e reescrever um livro, resolver problemas matemáticos e, principalmente, 

compreender a relação entre literatura, matemática e valores éticos sociais.  

Em relação à sequência didática de modelo tradicional, Zabala (1998, p. 54) a descreve em 

quatro fases, sendo elas a “comunicação da lição; estudo individual sobre o livro didático; repetição 

do conteúdo aprendido e julgamento (nota do professor ou professora)”, dessa forma, torna-se 

possível a interação dos alunos, o que os ajuda a compreender o conteúdo apresentado, concretizar 

o aprendizado por meio de atividades, e também possibilita retomar o que lhes foi passado nas 

aulas, além de tornar possível para o professor fazer uma avaliação do seu aluno e principalmente, 

da sua prática pedagógica.  

É importante ressaltar que, ao planejar uma sequência didática, deve ser realizada 

previamente uma análise da turma com a qual será trabalhada, pois cada ser humano tem suas 

particularidades e pode aprender de forma diferente. Deve-se considerar também os conteúdos 

trabalhados naquele momento, a organização do tempo e  do espaço, além dos recursos didáticos e a 

avaliação. 

Assim, o objetivo da sequência didática foi de revisar com os alunos os conhecimentos 

básicos sobre adição, subtração e noções de contagem. Além disso, objetivava-se levá-los a 

compreender como realizar a análise da parte técnica de um livro. O planejamento e 
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seleção/organização do material a ser utilizado no desenvolvimento da sequência foi uma das etapas 

mais gratificantes, já que permitiu analisar, de modo individual, a situação de cada aluno, 

vislumbrando suas necessidades e especialidades.  

Conforme uma das autoras, ao realizar o planejamento, pensou na turma num sentido macro, 

de forma que aqueles alunos que tinham necessidades especiais não ficassem perdidos e, também, 

aqueles alunos que tinham facilidade de aprendizado não se achassem superiores aos outros. 

Ademais, levando em conta que eles estavam em fase de construção da sua parte ética e moral, 

buscou deixar a turma o mais uniforme possível, para que nenhum aluno se sentisse excluído. 

Após o planejamento, foi exposto para a coordenação pedagógica da escola o projeto a ser 

trabalhado e quais áreas do conhecimento iriam abranger. Esse momento foi importante, pois 

possibilitou ouvir outras opiniões para melhoria do trabalho. E, por fim, aplicou-se a sequência 

didática com a referida turma.  

A aplicação da sequência didática teve início no dia nove de abril de 2018, às 07h00min. 

Inicialmente, apresentamos à turma o trabalho que seria realizado durante a semana, em seguida, 

utilizando data show, foi realizada a leitura do livro Meus Porquinhos para a turma. Neste 

momento, foi possível que os alunos vislumbrassem elementos técnicos de um livro, tais como: 

nome do livro, autor, ilustrador, edição e editora.  

Posteriormente, buscamos indagá-los sobre fatos que ocorreram no enredo da história, como 

por exemplo, “Quantos porquinhos aparecem na história?”, “Porque cada porquinho era de um 

jeito?”, “Como os porquinhos eram?” e “Quando o autor fala sobre porquinhos, ao que ele está se 

referindo?”. Após os questionamentos, iniciamos as atividades escritas, as quais foram elaboradas e 

direcionadas de forma que nenhuma das crianças se perdessem.  

Ao fim da análise da parte técnica do livro, realizamos a questão de número 4 da sequência 

didática, que abordava a relação dos porquinhos com os dedos, solicitando que os alunos 

escrevessem o nome de cada um dos dedos da mão. Para responderem à questão e facilitar a 

compreensão, foi utilizada a música infantil Os dedinhos, conforme pode ser visto na atividade 

contida no Anexo 1, ao final do texto.  

Ao introduzir questões relacionadas à Matemática na sequência didática, buscou-se não 

separar por disciplinas (Matemática ou Português), mas sim organizá-las de modo que os alunos 

vislumbrassem mentalmente tal divisão. A primeira questão matemática foi a de número 5 (cinco), 

que questionava quantos porquinhos havia na história. Ela teve como objetivo levar os alunos a 
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realizarem a contagem de números naturais simples. Já na questão de número 6 (seis), teve a 

primeira situação problema. A questão mostrava que uma situação problema simples, quando bem 

elaborada pelo professor, pode sinalizar se o aluno consegue diferenciar quando na questão 

emprega adição ou subtração e, além disso, a capacidade de resolver problemas mais simples. 

Para dar continuidade às atividades, foram inseridas, nas questões 8 (oito) e 9 (nove), noções 

de contagem e reagrupamento. Na primeira, os alunos deveriam realizar o agrupamento dos 

porquinhos, já na segunda deveriam preencher uma tabela com os números que faltavam entre 100 

e 129, conforme pode ser visto nos anexos 2 e 3 ao final deste texto.  

Durante a realização de todas as atividades propostas, foi perceptível o entusiasmo e 

interesse dos alunos em realizar o trabalho. Logo, o trabalho educativo incentiva a busca por novos 

conhecimentos e conquistas, levando em questão o nível de desenvolvimento cognitivo da criança. 

Nesse sentido, Mello (2004, p.144) alude que “o bom ensino não é aquele que incide sobre o que a 

criança já sabe, ou seja, que a desafia para o que ela ainda não sabe ou só é capaz de fazer com a 

ajuda do outro”. 

Ao fim das resoluções das atividades propostas, foi proposto que os alunos reescreverem a 

história contada, em que cada um reescreveria um trecho da história e ilustraria a parte do livro com 

a sua mão. Esse momento foi muito relevante, já que os alunos foram levados a compreender a 

importância da leitura e da escrita. Além disso, de incentivá-los a escreverem o seu próprio livro, já 

que ao referia a atividade salientávamos que era o livro da turma, elaborado por todos os alunos.  

Deste modo, conseguimos concluir a sequência didática, associando literatura e matemática. 

Foi perceptível a aprendizagem dos alunos e a necessidade destes em incluir os colegas no seu 

desenvolvimento, bem como aqueles com limitações de aprendizagem. Enfim, um dos objetivos da 

aprendizagem foi de levá-los a compreender a importância de ajudar uns aos outros. 

CONCLUSÃO 

A elaboração/desenvolvimento da sequência didática permitiu perceber algumas evoluções 

no aprendizado dos alunos. Também mostrou a possibilidade de se abordar, de modo indisciplinar, 

em sala de aula, matemática e literatura, mas levando em consideração as particularidades de cada 

aluno e interação entre eles. Ademais, a conexão entre matemática e literatura incita o aluno para 

além do aprendizado, que se encontra no currículo escolar, desenvolvendo outras habilidades para o 

pensamento matemático, bem como o interesse pelo mundo da leitura e escrita. 
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Assim, podemos afirmar a necessidade dos professores repensarem suas práticas 

pedagógicas enraizadas na formação matemática, buscando associá-las à literatura infanto-juvenil, 

pois é uma forma diferente e atrativa para transposição e aprendizagem do conteúdo. A partir da 

experiência relatada, espera-se contribuir com informações que possam ser empregadas para 

proposta de melhorias nos processos de ensino e aprendizagem matemática.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras 

Anexo 2 

 

⮚ De dois em dois:  

 

_________________________  

⮚ De três em três:  

 

 

⮚ De cinco em cinco:  

 

__________________________ 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
 

Anexo 3. Complete a sequência:  

1
00 

   1
04 

1
05 

    

 1
11 

     1
17 

  

1
20 

  1
23 

     1
29 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

No livro, nossos dedos foram relacionados com porquinhos. De acordo 
com o que foi estudado anteriormente, vamos escrever o nome de cada um dos 
dedos. 

Porquinho gordinho: 
Porquinho esperto: 
Porquinho comprido: 
Porquinho bobinho: 
Porquinho miudinho: 
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Resumo 

O presente texto tem como objetivo discutir a literatura como estratégia metodológica para o ensino da 
matemática. Trata-se de um relato de uma experiência realizada com alunos do segundo ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública no interior do estado de Goiás, com base na 
elaboração/desenvolvimento de uma sequência didática para o ensino de Matemática envolvendo a 
literatura infantil, em uma perspectiva interdisciplinar. A sequência didática foi elaborada a partir do 
livro Meus porquinhos, de Audrey Wood e Don Wood. A partir da leitura da obra, foram propostas à 
turma algumas questões norteadoras: Quais porquinhos vão aparecer agora? Quais serão os próximos 
porquinhos a aparecer? A bailarina aparece na mão esquerda ou direita? O que os porquinhos 
representam? Por que o autor utilizou porcos como personagens principais? Quais são os adjetivos que 
os dedos recebem? Após a discussão de ditas questões sugeriu-se outro questionamento: Vamos dar 
nome aos nossos dedinhos? Nele, cada aluno desenhou suas mãos, diferenciando a mão esquerda da 
mão direita e, por meio da música “Os dedinhos”, os alunos aprenderem o nome de cada um dos 
dedos, fazendo algumas anotações. Em seguida, eles fizeram a transcrição da história, utilizando sua 
criatividade e imaginação, para a ilustração de um livro. E, por fim, sugerimos algumas atividades com o 
objetivo de inserir noções de contagem, correspondência uma a uma, adição e subtração de números 
naturais, a partir do aprimoramento das habilidades de leitura e cálculo. O desenvolvimento das 
atividades mostrou a possibilidade de abordar a matemática e a literatura de modo interdisciplinar, 
levando em consideração as particularidades de cada aluno. Foi possível observar a socialização dos 
alunos no ambiente escolar e o interesse destes pelo mundo da leitura e de escrita.  

Palavras-chave: Matemática; Sequência Didática; Anos iniciais do Ensino Fundamental; Literatura 
infantil.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FRACOS”, “MÉDIOS” E “FORTES”: ORGANIZAÇÃO 

DE CLASSES SELETIVAS EM GRUPOS ESCOLARES 

CATARINENSES (1940-1950) 

 

Carolina Ribeiro Cardoso da Silva – UFSC 

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 251 

INTRODUÇÃO 

Em estudo realizado sobre vestígios de práticas avaliativas presentes no cotidiano de escolas 

primárias de Santa Catarina ao longo do século XX se identificou, em relatórios escolares, registros 

da classificação dos alunos em “fracos”, “médios” e “fortes” como base para a formação de classes 

seletivas, especialmente entre as décadas de 1940 e 1960. A classificação dos estudantes, 

encontrada nesses documentos, suscitou o interesse por compreender as razões pedagógicas que a 

sustentavam, levando-nos a compreender que a razão de tal classificação justificava-se, de modo 

geral, pelo desejo de formação de classes homogêneas. 

A formação de classes igualitárias ou homogêneas parece estar embasada, grosso modo, em 

dois aspectos centrais: o primeiro, de cunho pedagógico e o segundo, de ordem econômica. A 

justificativa pedagógica baseia-se no pressuposto de que, quando o professor está diante de uma 

classe composta de alunos com níveis similares de conhecimento, ele pode mais facilmente 

encontrar atividades que convenham a todos, bem como estabelecer um ritmo de ensino comum ao 

grupo. Economicamente, a composição de classes homogêneas justifica-se pela possibilidade de um 

único professor ensinar vários alunos num mesmo período de tempo, de forma a alcançar resultados 

mais eficientes. 

É preciso considerar, desde já, que a formação de classes, por meio do agrupamento de 

estudantes em unidades menores, constitui uma marca no processo escolarização em diferentes 

tempos e espaços. A escola graduada, modelo que emergiu na Europa e nos Estados Unidos em 

meados do século XIX e que se difundiu em diferentes países, tinha na classificação dos alunos pelo 

nível de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos um de seus principais pilares. 

Segundo Rosa Fátima de Souza (1998, p. 33), “a classificação igualitária (homogênea) dos alunos 

constituiu-se numa das grandes revoluções na organização do ensino primário, sendo considerada a 

essência mesma da escola graduada”.  

No Brasil, o surgimento da escola graduada aparece frequentemente associado ao advento da 

República, instalada oficialmente em 1889. O Grupo Escolar, nomenclatura disseminada em 

diferentes estados da Federação, provavelmente represente o tipo de escola que, no Brasil, mais se 

aproximou do modelo de escola graduada por ter adotado muitas de suas características, tanto no 

que diz respeito a aspectos arquitetônicos (construção de prédios próprios, com o espaço dividido 

em várias salas, por exemplo), quanto pedagógicos (classificação dos alunos, divisão do trabalho 

docente, seriação, racionalização dos programas, etc.). 
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Nos grupos escolares os agrupamentos se tornaram mais homogêneos: as classes passaram a 

ser separadas espacialmente em salas próprias, com um professor para cada série. Cabe lembrar 

que, apesar de nossa familiaridade atual com a organização da escola em classes seriadas, essa 

distribuição não era uma prática comum antes da implantação dos grupos escolares. Nas escolas 

isoladas, por exemplo, nas quais parte significativa da população infantil era escolarizada, as turmas 

funcionavam em sistema multisseriado, ou seja, um único professor lecionava numa mesma sala 

para alunos de diferentes níveis e faixas etárias.  

A estratégia de separar o alunado segundo determinados critérios de nivelamento não foi 

suficiente para formar grupos totalmente homogêneos: crianças de mesma idade, sexo, série, 

submetidas ao ensino da mesma professora, no mesmo horário, cercadas de mesmo mobiliário e 

material didático, com um programa comum ainda apresentavam rendimentos diferentes. Como 

justificar as diferenças de rendimento? Ora, se a “mesma situação de aprendizagem” fora dada a um 

grupo de alunos, a justificativa para o fracasso de alguns passa a ser atribuída ao indivíduo.  

A psicologia e a pedagogia tornavam-se disciplinas de grande importância no interior do 

movimento da Escola Nova, visto que se acreditava que elas dariam um novo tratamento às 

questões escolares - inclusive em relação às diferenças de rendimento. Especialmente a partir das 

décadas de 1930 e 1940, entram em cena testes voltados para a aferição de possíveis causas das 

diferenças de desempenho. É nesse contexto que a formação de classes seletivas surge em 

diferentes estados do Brasil, sobretudo entre das décadas de 1940 e 1960, como uma estratégia de 

formação de agrupamentos ainda mais homogêneos, por meio da subdivisão dos alunos de uma 

mesma série em “fortes”, “médios” e “fracos”, conforme suas aptidões individuais e méritos. 

No intuito de ampliar a investigação acerca do tema, propôs-se a seguinte problemática para 

esta pesquisa: de que forma a organização de classes seletivas aparece registrada em relatórios 

escolares catarinenses produzidos entre as décadas de 1940 e 1950? Para responder tal 

problemática, realizou-se a análise documental de dezenove relatórios, de seis grupos escolares, 

localizados em arquivos físicos e/ou virtuais. Para este trabalho, mobilizaremos apenas alguns 

desses relatórios, uma vez que se trata de pesquisa em andamento. 

VESTÍGIOS DE CLASSES SELETIVAS EM RELATÓRIOS DE GRUPOS ESCOLARES 

CATARINENSES 

Consideramos os relatórios escolares como fontes privilegiadas para a investigação de 

diferentes elementos da cultura escolar, noção assumida aqui na perspectiva de António Viñao 
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Frago (1995) que a considera, num sentido amplo, como um conjunto de aspectos 

institucionalizados no seio da escola, ou melhor, como “[...] un conjunto de ideas, princípios, 

critérios, normas y prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo1” (VIÑAO FRAGO, 1995, p. 

100). Esse tipo de fonte – relatórios escolares - permite a identificação de uma multiplicidade de 

aspectos ligados à história cotidiana do fazer escolar, dos quais selecionamos aqueles afetos à 

classificação dos estudantes. 

Localizamos os primeiros registros acerca da classificação dos alunos em “fracos”, 

“médios” e “fortes” nos relatórios das décadas de 1940 e 1950 do Grupo Escolar Lauro Müller. Um 

excerto do relatório de 1946, elaborado pela diretora, cuja cópia fora enviada ao Departamento de 

Educação do Estado de Santa Catarina, exemplifica tal classificação: 

O ensino foi bem nas classes médias e fortes. Algumas classes fracas de 2ª e 3ª série 

apresentaram, também, bom resultado. Na 1ª série, nas classes fracas, é que o trabalho 

não foi compensador. Há, neste Grupo, crianças muito pálidas e mal nutridas; são 

“fracas” física e intelectualmente. Daí a dificuldade que encontram em assimilar o que 

lhes é ensinado. A maioria repete o ano, uma ou mais vezes (G.E. LAURO 

MÜLLER, 1946, p. 8 – grifo nosso). 

Vê-se que a diretora estabelece uma relação entre o desempenho escolar e origem social, 

discurso que aparece também no relatório de 1950, como se lê abaixo: 

Habitam os morros, crianças franzinas, raquíticas que tiveram, não só, um 

desenvolvimento físico retardado, como também, e sôbre tudo, o desenvolvimento 

mental. São crianças demasiadamente infantis para a sua idade. Elas não podem ficar 

muito tempo numa sala de aula. Cansar-se-iam, até, se passassem as quatro horas de 

trabalho diário, dentro de um outro aposento, rodeadas de brinquedos. Não é, pois, de 

se estranhar que êsses elementos venham perturbar o andamento dos trabalhos 

escolares, para os quais falta-lhes aptidão mental, compreensão e fôrça de vontade. 

[...]. Peço, a êsse Departamento, autorização para rejeitar essas crianças (G.E. 

LAURO MÜLLER, 1950, p. 8 – grifo do original). 

O desenvolvimento mental é associado, pela diretora, ao desenvolvimento físico “retardado” 

de crianças que habitavam os morros próximos à instituição (aquelas economicamente menos 

favorecidas). Além de franzinas e raquíticas, tais crianças eram consideradas demasiadamente 

 
1 “[...] um conjunto de ideias, princípios, critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do tempo” (Tradução 
nossa). 
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infantis para estar no primeiro ano, ainda que já tivessem atingido a idade mínima exigida para a 

matrícula. Ou seja, as crianças consideradas “fracas”, nesse caso, eram as crianças pobres.  

Ambos os excertos se referem à classificação de turmas do 1º ano primário (nomenclatura 

utilizada nesse período). A seleção dos alunos dessa série era feita antes mesmo do início do ano 

letivo, por meio da aplicação dos Testes ABC, de Lourenço Filho2. No relatório do G.E. Lauro 

Müller, de 1950, encontramos referência a esses testes, que serviam de base para a seleção dos 

alunos e posterior agrupamento. 

Seleção na 1ª série. Neste ano, os alunos da primeira série foram submetidos aos testes 

A B C, de Lourenço Filho. Resultados: De 9 alunos classificados em fortes, 1 não 

comprovou o teste. De 72 classificados em médios, 57 comprovaram o teste; 15 não 

corresponderam à seleção. De 107 julgados fracos e até nulos, 55 alcançaram o nível 

médio, no desenrolar do ensino; 52 comprovaram o teste (G.E. LAURO MÜLLER, 

1950, p. 9 e 10). 

Se a seleção inicial tinha como público alvo os alunos do 1º ano a partir da aplicação dos 

Testes ABC, os alunos das demais séries eram classificados com base em seus méritos, ou seja, no 

aproveitamento apresentado nos exames realizados ao longo do ano. A classificação estava prevista 

na legislação do ensino, como se vê no regulamento para os grupos escolares expedido em 1939 por 

Nereu Ramos, interventor federal no estado de Santa Catarina: “Art. 40º - Consideram-se ‘fortes’ os 

alunos que obtiverem nota de 75 a 100; consideram-se ‘médios’ os que obtiverem nota de 50 a 70; e 

‘fracos’ aqueles com nota inferior a 50” (SANTA CATARINA, 1939, p. 6).  

Nos relatórios do G.E. Lauro Müller é possível perceber que, ao lado da identificação de 

cada turma, era feito o registro da sua respectiva classificação – entre parênteses – associada às 

letras F (Fortes), M (Médios) e T (Tardios/fracos). Em relatórios de outros grupos escolares, como é 

o caso do G.E. Professor Davi do Amaral, de 1943, vê-se a utilização das letras V, X e Z, 

associadas respectivamente às classes forte, média e fraca.  

Professora Zilá Silva - Normalista. [...] Regeu o 1º ano "V" (Forte), com 30 alunos 

dos quais promoveu 33, alcançando 76,66% [...]. Professora Iracema Maciel - 

Normalista. [...] Regente do 1º ano "X" (Médio), com 25 alunos, conseguiu 

aprovação de 19, alcançando 76% [...]. Professora Silvia Soares Neves - Normalista. 

 
2 A obra Testes ABC: para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita, de Lourenço 
Filho, foi publicada pela primeira vez em 1933, mas produzida efetivamente em 1928. Antes de sua publicação, ela foi 
apresentada através de uma comunicação oficial para um público de educadores. Em 1931, os testes já eram aplicados 
em grupos escolares de São Paulo. 
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[...] Foi a professora do 1º ano "Z" (Fraco), no qual trabalhou apenas 6 meses. (G.E. 

PROFESSOR DAVI DO AMARAL, 1943, p. 14-16 - grifo nosso) 

A prática da formação de classes homogêneas é elogiada nos relatórios. No relatório do G.E. 

Castro Alves, de 1949, por exemplo, o diretor registrou: "o que mais facilitou o desenvolvimento 

dos programas, foi a seleção e homogeneização das classes" (G.E. CASTRO ALVES, 1949, p. 30). 

Já no ano seguinte, localizamos no relatório da mesma instituição a seguinte consideração: "Em 

virtude da carência de material humano aproveitável, as classes não puderam ser submetidas a 

testes, o que proporcionou a formação de turmas heterogêneas, trazendo como consequência uma 

série de dificuldades" (G.E. CASTRO ALVES, 1950, p. 80). Semelhante elogio é apresentado no 

relatório do G.E. Professor Davi do Amaral, de 1943: 

Graças à homogeneização das classes que, enormemente auxilia o professor, 

facilitando-lhe o trabalho e poupando-lhe suas energias, que, se assim não fôra, 

estariam quasi que exgotados, não houve dificuldade quando ao desenvolvimento das 

matérias, à distribuição do tempo e ao aproveitamento geral da classe. O resultado, 

prêmio dos esforços da docência foi, a meu vêr, otimo porquanto a promoção 

alcançada acusou 85, 28% sobre uma matricula de 333 alunos. (G.E. PROFESSOR 

DAVI DO AMARAL, 1943, p. 7) 

Apesar de a seleção ser elogiada nos relatórios pelos inspetores ou diretores, é possível 

encontrar também indícios de reclamações familiares em virtude da classificação de seus filhos, o 

que indica que esse processo não era isento de tensões. Além disso, é preciso considerar que a 

concepção de homogeneidade está fundamentada numa dinâmica que a um só tempo inclui e exclui. 

Por isso, muitos alunos levavam mais de quatro anos para concluir o curso primário; outros, nem 

chegavam a concluí-lo. 

CONCLUSÕES 

A estratégia de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais rápido e eficiente por meio 

de subdivisões da escola em pequenos grupos supostamente homogêneos e seriados constitui uma 

importante marca da escola graduada, levando em consideração o grau de adiantamento do alunado 

- avaliado por meio de provas, testes, exames, etc. – como importante critério nivelador. 

No caso da formação de classes seletivas, a homogeneização não era pretendida apenas 

verticalmente, entre série, mas horizontalmente, dentro de uma mesma série. Os relatórios 

analisados até o momento evidenciam a aplicação dos Testes ABC, de Lourenço Filho, como um 
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dos critérios de seleção para estudantes do 1º ano primário, os quais se destinavam a verificar o 

nível de maturidade dos alunos para o aprendizado da leitura e da escrita. O desempenho dos 

estudantes nos exames ocorridos ao longo do ano era outro critério de seleção, sobretudo para as 

séries seguintes, uma vez que a classificação ocorria para todas as séries do ensino primário.  

Existem muitos aspectos a serem explorados ao longo da pesquisa, mas nossa hipótese 

inicial é de que a classificação dos alunos - que culminou na organização de classes seletivas - tenha 

encontrado respaldo num discurso político liberal que repudiava e condenava quaisquer privilégios 

advindos historicamente antes do nascimento, mas que, em contrapartida, aceitava as diferenças (e 

mesmo as desigualdades) a partir da ideia de mérito e/ou de “respeito” às características individuais 

das crianças. Neste sentido, acreditamos que, apesar de estarem vinculadas a uma ideia de justiça, 

as práticas de classificação e seleção acabaram por favorecer a exclusão escolar (e social) de boa 

parte da população escolar, por se configurarem numa sociedade marcada por profundas 

desigualdades sociais. 
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Resumo 

Este trabalho tem como finalidade apresentar resultados parciais de pesquisa em andamento sobre a 
organização de classes seletivas, pretensamente homogêneas, de modo a refletir sobre a Didática na 
relação com Currículo e Avaliação numa perspectiva histórica. Em estudo anteriormente realizado 
sobre vestígios de práticas avaliativas de escolas primárias de Santa Catarina ao longo do século XX se 
identificou, entre outras coisas, a prática de classificação dos alunos em “fracos”, “médios” e “fortes” e 
consequente formação de classes seletivas. Tal prática, realizada não apenas em escolas catarinenses, 
mas em outros estados da federação, tinha como pressuposto didático-pedagógico a ideia de quanto 
mais homogêneas fossem as classes/turmas, melhor e mais rápido seria o trabalho na escola. No intuito 
de ampliar a investigação acerca do tema, propôs-se a seguinte problemática para esta pesquisa: de que 
forma a organização de classes seletivas aparece registrada em relatórios escolares catarinenses 
produzidos entre as décadas de 1940 e 1950? Para responder tal questão, realizou-se o levantamento de 
dezenove relatórios escolares, localizados em arquivos físicos e/ou virtuais, que estão sendo analisados 
nessa etapa da pesquisa. Os relatórios analisados até o momento, e que são apresentados nesse 
trabalho, evidenciam a aplicação dos Testes ABC de Lourenço Filho como um dos critérios de seleção, 
sendo o desempenho dos estudantes nos exames outro critério nivelador. A noção de cultura escolar, 
chave de análise do estudo em andamento, favorece a compreensão de que a prática de classificação do 
alunado evidencia questões cruciais da escolarização, como os processos de avaliação e organização 
escolar, oferecendo-nos elementos para a análise de complexas relações entre escola, política e 
sociedade.  

Palavras-chave: Avaliação escolar; Classes seletivas; História da educação. 
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INTRODUÇÃO 

No início de Fevereiro – e, portanto, do ano letivo – de 2019, a Secretaria Municipal de 

Pindamonhangaba, por meio de seu Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento 

Pedagógico, propôs à rede municipal de ensino a elaboração de uma Avaliação Diagnóstica 

Colaborativa (ADC). Após a elaboração coletiva da avaliação diagnóstica e sua respectiva 

aplicação, os resultados encontrados foram debatidos, assim como o próprio procedimento de sua 

construção enquanto instrumento, pelas professoras – são somente onze homens diante das quase 

novecentas mulheres que lecionam – da rede. Sob essa perspectiva, pretende-se, por meio deste 

texto, destacar os elementos que comporão o pôster registrando a prática e sua posterior discussão. 

Para introduzir-nos ao relato, existem informações que, antes, precisam ser bem 

compreendidas a fim de que seja possível elucidar como se construiu tal avaliação. Primeiro, faz-se 

necessário dizer que há, pelo menos, dez anos, as escolas da rede municipal – atualmente, 19 

creches, 3 escolas de Educação Infantil e 38 escolas com Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental, totalizando 61 unidades – são divididas seguindo a própria regionalização 

geográfica do município. Dessa forma, cada conjunto de cinco escolas constitui um setor, 

supervisionado por uma Gestora Regional de Educação Básica (GREB). 

Essa setorização das unidades educacionais em Pindamonhangaba constituiu um elemento 

relevante para a organização da proposta estruturante da ADC, pois os instrumentos de avaliação – 

fossem eles as provas para o Ensino Fundamental ou um conjunto de descritores observáveis para a 

Educação Infantil – foram construídos respeitando esse agrupamento. Imaginemos um desses 

setores com cinco escolas de Ensino Fundamental: ao receber a proposta, todas as professoras de 

cada ano se reuniram em cada uma de suas escolas para elaborar uma questão por disciplina – uma 

de matemática, outra de história, uma de língua portuguesa e assim por diante. 

Isso significa, por exemplo, que as professoras que lecionam para o segundo ano do Ensino 

Fundamental estiveram reunidas em suas escolas para preparar uma questão de cada disciplina que 

comporia uma prova simples, quando acrescidas das outras quatro questões da mesma disciplina, 

produzidas pelas professoras do segundo das outras escolas que compõem o mesmo setor. Assim, a 

prova de história dos segundos anos de um setor, também como exemplo, continha cinco questões – 

cada uma delas elaborada pelas unidades que constituem o setor – da mesma forma que as provas 

das demais disciplinas. 
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Cada setor construiu, portanto, muitos instrumentos para compor o diagnóstico da rede 

municipal, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos, passando pelos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Antes, porém, de nos dedicarmos aos pormenores deste relato, 

elucidando como se deu a aplicação e o estudo dos resultados, façamos uma digressão para abordar 

alguns aspectos teórico-metodológicos em que se sustentou essa prática. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a realização deste trabalho, consideramos o aporte teórico de autoras do campo do 

currículo que tem defendido, como Alves et al (2005), a necessidade de desinvisibilizar práticas 

pedagógicas comuns em salas de aula tanto no sentido de compreender os professores como 

praticantes legítimos do currículo como para alcançar uma concepção curricular mais abrangente e 

crítica que considera a docência como lugar privilegiado de produção e criação, especialmente na 

escola pública brasileira. 

Essa defesa se dá também na direção de que currículos não se implementam, currículos se 

desinvisibilizam, dado que se constituem de práticas, intenções, projetos, desejos pessoais e 

profissionais, trajetórias e tantas outras especificidades que variam de professor para professor e, 

mais ainda, de escola para escola. Interessa à perspectiva adotada pela Secretaria tratar com 

seriedade e profundidade as concepções mais arraigadas dos professores. Trata-se, não obstante, de 

um referencial teórico que nos impele ao pressuposto presente em toda a obra freireana e que, de 

alguma forma, consiste em sua própria concepção de formação de professores. “Dizia Paulo 

Freire”, como relata Saul em entrevista a Valle (2019, p. 266), “que nas práticas dos professores 

tem teorias embutidas”, ideia também veiculada pelas autoras citadas anteriormente. Para Saul, “a 

prática não é só um praticismo, toda prática tem uma teoria, então os grupos de formação eram 

grupos para desembutir as teorias existentes”.  

Com efeito, desembutir as teorias existentes, como ato de respeito ao professor como sujeito 

de saber, nos remete ao conceito, cada vez mais mobilizado no âmbito da pesquisa e da política, de 

desinvisibilizar – como o utilizam Oliveira e Sá (2018) – no sentido de, reconhecendo o professor 

como praticante do currículo, identificar aquilo que já é realizado para, a partir disso, conceber o 

que pode ser sua prática. Trata-se, na verdade, do cerne da concepção de educação freireana, que 

também está evidente na entrevista concedida por Mário Sérgio Cortella a Valle (2019, p. 305): 
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É muito importante que se entenda o quanto que não se pode colocar numa postura 

secundária o conhecimento que o professor detém, mas também não se pode supor de 

modo romanticamente tolo, que ele tem todo o conhecimento. 

Desinvisibilizar as práticas, como mencionamos, converge para o que Freire sinaliza como 

um dos sinônimos que lhe deram para o conceito de inédito viável. Conforme nos conta em sua 

Pedagogia do Oprimido, o conceito de inédito viável de Freire teria sido chamado de “soluções 

praticáveis despercebidas”, que, segundo nossa leitura, se traduz como uma expressão significativa 

e elucidativa do motivo pelo qual se apostou na desinvisibilização das práticas. 

Entender e acolher o que está manifesto nesses excertos das entrevistas significa, sob nossa 

perspectiva, assumir como princípio da política pública um sentido efetivo de favorecimento da 

autonomia docente, capaz de fazer e de refletir sobre o que faz. Esse princípio tem sido assumido 

pelas políticas públicas mobilizadas pela Secretaria de Educação, sobretudo no que se referia à 

política de construção curricular. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados produzidos após o processo de aplicação das provas desencadearam outro 

movimento, mais interessante, de questionamentos efervescentes sobre a prática pedagógica de 

diferentes professoras da rede municipal. Afinal, não poucas vezes, provas eram construídas a 

muitas mãos, mas não somente isso, a muitas mãos com concepções educacionais, pedagógicas e de 

mundo bastante diversas. Embora alguns resultados quantitativos estejam disponíveis como anexo 

deste texto, consideramos mais relevantes as discussões que se originaram a partir do processo de 

construir coletivamente uma prova escrita, trazendo à tona tantas concepções e modos de fazer 

quanto fossem as professoras engajadas no processo. 

Nos resultados quantitativos, podemos observar comparações de diferentes níveis (entre 

turmas, entre disciplinas e entre escolas) que subsidiariam, posteriormente, a ação supervisora na 

rede no sentido de discutir o movimento gerado em suas múltiplas dimensões. Afinal, mais 

esperado do que observar tais resultados, tinha-se a expectativa de compreender como as 

professoras da rede municipal avaliam, quais são suas práticas e táticas de avaliação, de correção de 

instrumentos, de atribuição de notas e tanto mais quanto fosse possível desvelar. 

Esse aspecto, em particular, se destaca quando tomamos as críticas oriundas desse 

movimento, pois as professoras puderam posteriormente contar como transcorreu para elas. Os 

pontos mais observados foram: 
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Incongruência entre o que diferentes escolas fizeram a partir da orientação 

apresentada, prejudicando a formatação das provas e sistematização dos dados; Falta 

de orientações no sentido de alinhar/ afunilar as concepções do que se espera avaliar 

em cada eixo/disciplina/ ano/habilidade/ conteúdo/campo/ competência; Prazos curtos 

para elaboração, preparação, aplicação e sistematização; Ausência de um padrão para 

formulação dos itens ou composição das provas na escola. (Acervo do autor) 

Algumas professoras queixaram-se, por exemplo, do fato de que suas colegas, em outras 

escolas, incluíram na ADC questões explicitamente extraídas, copiadas na íntegra da internet, do 

livro didático e até mesmo questões com erros conceituais. Porém, enfatizamos que isso atende 

nossa expectativa no sentido de desvelar práticas comuns da rede municipal.  

CONCLUSÕES 

Dessa experiência, concluímos preliminarmente, que muitos dos aspectos destacados pelas 

professoras como negativos podem ser observados como grandes potenciais dessa construção. 

Exemplos disso são: o fato de que a ausência de um padrão para formulação dos itens ou 

composição das provas na escola permitiu que cada professora/escola produzisse itens de acordo 

com o que costumam trabalhar pedagógica e rotineiramente, proporcionando uma leitura mais 

autêntica do que realmente ocorre. 

Ou ainda, a construção de um padrão regional de qualidade, já que cada setor produziu 

diferentes provas a partir do que os professores daquelas escolas costumam efetivamente ensinar e 

trabalhar. Essa experiência proporcionou ainda a avaliação de si e dos pares no processo de 

elaboração de uma avaliação. Sob essa perspectiva, a de um padrão regional de qualidade, a 

qualidade que se busca medir é a qualidade do trabalho já desenvolvido pela rede (não houve agente 

externo definidor da qualidade). 

Trata-se, aliás, do propósito daquelas e daqueles que tomam as políticas de desinvisibilizar 

como princípio de ação. Em nosso caso, o não-alinhamento das concepções permitiu que os 

professores expressassem na prova tudo o que de fato é praticado na rede. Tiramos o véu. E agora? 
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Figura 1. Quatro turmas de segundo ano de um mesmo setor e seu desempenho na Prova de Língua Portuguesa  
(Acervo do autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Três turmas de primeiro ano de uma mesma escola e seu desempenho em provas de diferentes disciplinas 
(Acervo do autor) 
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Figura 3 – Quadro de escolas e desempenho por escola nas provas de diferentes disciplinas e anos/turmas (Acervo do 

autor) 

 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 265 

Resumo 

O propósito deste texto consiste em apresentar um relato sobre a experiência realizada junto à rede 
municipal de ensino de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Tal experiência consiste, por sua 
vez, na elaboração coletiva e colaborativa de um instrumento de avaliação denominado “Avaliação 
Diagnóstica Colaborativa”, preparado por todas as professoras da Educação Infantil e dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental dessa rede. A experiência, ocorrida nos meses de fevereiro e março de 2019, 
caracterizou-se por um trabalho coletivo intenso que reuniu itens, questões e descritores elaborados 
por, aproximadamente, novecentas professoras. Esse movimento foi construído sob a égide do que 
temos chamado de “Política de Desinvisibilizar”, isto é, o conceito sob o qual entendemos como válida, 
interessante e rica toda oportunidade de descobrir – sistematizando e compartilhando a fim de 
desinvisibilizar – como, de fato, as sessenta e uma escolas que constituem a rede têm conduzido suas 
práticas pedagógicas – em especial neste caso, as práticas avaliativas. Assim, mantendo-nos ao lado 
daquelas e daqueles que defendem a necessidade de compreendermos mais e mais o que se passa em 
nossas aulas de aula, como pressuposto fundamental de qualquer trabalho de formação e de 
intervenção, dedicamo-nos, aqui, a compartilhar tanto informações sobre como transcorreu tal 
experiência, como também destacar os principais limites e potencialidades encontrados no percurso. 
Sob essa perspectiva, fundamentamos uma prática cujos objetivos principais convergem para a 
proposta não somente de desinvisibilizar as práticas dos praticantes do currículo no que se refere à 
avaliação e, nesse sentido, também reconhecer caminhos alternativos, insurgentes, para que redes de 
ensino possam construir suas próprias avaliações, valorizando a docência e buscando a superação das 
formas dominantes de avaliação. 

Palavras-chave: Avaliação Diagnóstica Colaborativa; Avaliação Formativa; Desinvisibilizar; Políticas 
de avaliação. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi inspirado em uma pesquisa de doutoramento, em andamento, no Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Matemática (PEMAT/UFRJ), sobre as práticas do professor de 

Matemática quanto às avaliações aplicadas na Educação Básica e a partir das discussões do Grupo 

de Pesquisa em Avaliação Matemática (GPAM), pertencente ao mesmo programa. A pesquisa de 

tese tem como objetivo investigar métodos de avaliação da aprendizagem nas salas de aula do 

século XXI, uma vez que tecnologias digitais são cada vez mais adotadas para mediar o ensino-

aprendizagem, mas as avaliações continuam acontecendo, na maioria das vezes, de modo 

tradicional, no modelo lápis e papel. 

Perrenoud (1999) escreveu, há cerca de 20 anos, que a avaliação era tradicionalmente 

associada, na escola, à criação de hierarquias de excelência, pois os alunos são comparados e depois 

classificados. Pouca coisa mudou na dinâmica das aulas: os quadros negros foram substituídos 

pelos quadros brancos e, posteriormente, pelos slides, mas a aula continua sendo essencialmente 

expositiva.  

Se por um lado houve mudanças, mesmo que pequenas, na dinâmica das aulas, por outro, 

nas avaliações, as mudanças são menos perceptíveis. Para Gatti (2002), geralmente, quando se fala 

em Avaliação Educacional, o que vem à mente é a concepção de rendimento escolar, ou de 

desempenho, confundida com a ideia de medida pontual.       

Não sem razão, visto que esta é a modalidade de avaliação mais presente no cotidiano 

das pessoas. Como nossas escolas emergiram sob a égide da preparação de elites, a 

avaliação seletiva no cotidiano escolar firmou-se, por centenas de anos, como cultura 

preponderante. (GATTI, 2002, p. 17) 

Em consonância com as ideias de Gatti (2002), Nasser e Vaz (2019) identificam avanços 

relacionados aos métodos de ensino e uma preocupação maior em questões relacionadas à inclusão 

e na utilização de novas tecnologias, no entanto, ressaltam que  

as avaliações da aprendizagem, com raras exceções, continuam as mesmas, centradas 

principalmente em exames individuais, escritos e sem consulta. São avaliações 

somativas, com o intuito de verificar e quantificara aprendizagem dos estudantes num 

ciclo de aprendizagem, amparadas em uma filosofia positivista, com a predominância 

de exames para ‘medir’ a aprendizagem dos estudantes (NASSER: VAZ, 2019, p. 1) 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO  

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 268 

Ao serem inseridas em ambientes educacionais, as tecnologias digitais ressignificam a 

construção dos saberes discentes e docentes. Provavelmente, elas também ressignificam a 

avaliação, ao incorporar novos apontamentos a essa prática investigativa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E RELEVÂNCIA DE PESQUISA 

Buriasco, Ferreira e Ciani (2009) sugerem que a avaliação seja adotada não como um 

instrumento avaliativo do conhecimento, mas como uma prática de investigação, concebendo novas 

oportunidades de ensinar e de aprender. Nesse sentido, é defendida a adoção da avaliação como 

uma prática investigativa, definida como 

um processo de buscar conhecer ou, pelo menos, obter esclarecimentos, informes 

sobre o desconhecido por meio de um conjunto de ações previamente projetadas e/ou 

planejadas, processo no qual se procura seguir rastros, vestígios, esquadrinhar, ir à 

pista do que é observável, conhecido. (BURIASCO; FERREIRA; CIANI, 2009, p. 

75). 

De acordo com essas autoras, assumindo essa vertente da avaliação o professor exerce o 

papel de investigador, reconhecendo que há uma multiplicidade de caminhos para a construção de 

conhecimentos dos estudantes, possibilitando a oportunidade de “desvelar o processo de 

aprendizagem dos estudantes, bem como acompanhar e participar dele” (BURIASCO; FERREIRA; 

CIANI, 2009, p.75). 

A avaliação como prática investigativa abre mão do instrumento que apenas afere o 

conhecimento, classificando o aluno, e versa com a avaliação que diagnostica o que foi assimilado e 

como foi assimilado pelo aluno. Além de informar a trajetória percorrida pelos estudantes, suas 

análises, suas interpretações e suas estratégias para a resolução de um problema, essa visão da 

avaliação permite também vislumbrar o que não foi apreendido e desenhar os passos seguintes na 

prática pedagógica. 

Incorporar essas ações em suas práticas avaliativas demonstra uma postura responsável, 

sensível e colaborativa por parte do professor em relação a seu aluno. Tipos de ações, como as 

citadas no parágrafo anterior, têm como finalidade assumir a avaliação como um processo e não um 

momento; respeitar o aluno e os seus saberes produzidos na avaliação; e promover uma justiça 

social, afastando da avaliação a ideia de verdade única e inquestionável. 

E, ao redefinir o conceito e a prática da avaliação, o professor tem um ato de insubordinação 

criativa, pois ele rompe com o preestabelecido e possibilita novas dinâmicas, em prol da construção 
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de avaliações mais significativas. Ao romper com práticas avaliativas já cristalizadas, o professor 

age de forma a buscar mais igualdade, colaboração e bem-estar dos seus alunos na sala de aula. 

Essa ação seria, então, caracterizada como um ato de insubordinação criativa, pois os 

educadores matemáticos assumiriam a imprevisibilidade presente no processo de 

construção de conhecimento e se dedicariam a ouvir o seu aluno, o seu sujeito, os seus 

colegas, ao invés de dar ouvido às diretrizes pré-estabelecidas pelas instituições. 

(D’AMBRÓSIO; LOPES, 2015, p. 13) 

Com o contínuo avanço da tecnologia nas últimas décadas, as salas de aula se 

ressignificaram. Não são mais apenas espaços físicos que fazem uso, exclusivamente, da mídia 

lápis-e-papel (BORBA; PENTEADO, 2002) no processo de ensino-aprendizagem. Inovações nas 

práticas pedagógicas estão sendo propiciadas por mídias educacionais digitais que são capazes de 

trazer novos apontamentos. Acerca dessa relação entre os sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem, – aluno e professor –, e os recursos digitais, esses autores sustentam que, numa 

perspectiva histórica, 

os seres humanos são constituídos por técnicas que estendem e modificam seu 

raciocínio e, ao mesmo tempo, esses mesmos seres humanos estão constantemente 

transformando essas técnicas.[...] Assim, chamamos calculadoras gráficas e 

computadores munidos de softwares de atores e estamos sempre pensando como 

mudanças, nos seres humanos e também nas tecnologias, modificam esse coletivo 

pensante seres-humanos-com-mídias. (BORBA; PENTEADO, 2002, p.48) 

Nesse sentido, a avaliação precisa ser ressignificada em relação à tecnologia digital, visto 

que a prova escrita pode não ser mais suficiente para explorar, da melhor forma possível, todas as 

informações advindas dos saberes desses alunos em uma avaliação, que deve ser adotada como 

prática investigativa. Sendo assim, é provável que uma avaliação que usa recursos tecnológicos 

digitais avaliará mais e melhor alguns conteúdos matemáticos, em determinados momentos do 

período letivo. Esses recursos podem proporcionar ao aluno novas interpretações para o problema 

matemático, novas estratégias para a sua resolução e novas formas de se expressar, 

matematicamente, durante a resolução, modificando, assim, o coletivo pensante seres-humanos-

com-mídias. 

Possibilitar que a avaliação aconteça em ambientes virtuais, por exemplo, elencará novas 

percepções e novos questionamentos a partir da simulação, da manipulação e da experimentação 

virtual por parte dos alunos.  Para o professor, haverá novas percepções no processo de 

aprendizagem dos estudantes.  
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A geometria é um conteúdo matemático que se harmoniza com os ambientes virtuais e é 

notório que esses espaços estão cada vez mais presentes em sala de aula, mas não nas avaliações. 

Seria interessante, por exemplo, avaliar o desempenho e os avanços de alunos ao resolver 

problemas usando o software Geogebra, o que permite a verificação experimental de conjecturas, 

mostrando caminhos para a justificativa de sua validade. 

Ambientes virtuais e recursos tecnológicos digitais, para fins educacionais, podem ser 

mediados por um objeto pessoal que é quase indispensável para o aluno presente nas salas de aula 

atualmente: o smartphone com manipulação touchscreen - Dispositivos Móveis com Toques em 

Tela, DMcTT (BAIRRAL, 2018). Esse aluno é de uma geração digital que manipula e que 

compreende bem essa tecnologia que está em suas mãos. Essa tecnologia possibilita novas 

percepções/ações cognitivas para o ensino-aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo, aluno 

e professor. De acordo com Bairral, 

se pensarmos na manipulação touchscreen como uma nova forma de linguagem e de 

manifestação da oralidade dos sujeitos e a definirmos como seu nível de 

desenvolvimento real, podemos vislumbrar atividades matemáticas com essa 

tecnologia expansiva (celular com toque) de modo que possamos movimentá-los ao 

âmbito de desenvolvimento potencial mediante tarefas que contribuam com processos 

variados de pensamento matemático (ASSIS; BAIRRAL; MARQUES, 2018). 

A avaliação mediada por um recurso tecnológico digital possibilita um momento de 

produção do aluno e seus saberes, com o uso de três grandes técnicas caracterizadas em Levy 

(1993, apud BORBA; PENTEADO, 2002, p.47), que estão associadas à memória e ao 

conhecimento: a oralidade, a escrita e a informática. Além disso, possibilita novas observações para 

o professor que adota a avaliação como prática investigativa. A respeito do uso de recurso 

tecnológico digital, Moran (2015) afirma que 

o que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e 

aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que 

chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um 

espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 

(MORÁN, 2015, p. 16) 

Por sua vez, Drijvers (2013) afirma que a avaliação deve estar alinhada com as atividades 

dos alunos com tecnologia; não o fazer sugeriria que, no final, o uso da tecnologia não é importante. 

Dessa forma, a avaliação precisa participar dessa interligação entre esses os mundos físico e digital 

citados por Móran (2015), uma vez que, como prática investigativa, ela contribui para o processo de 
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ensino e aprendizagem. Esse é um dos desafios trazidos pelo avanço das tecnologias digitais: 

avaliar, de forma consciente, explorando as potencialidades e as limitações da tecnologia.  

COMENTÁRIOS FINAIS 

Esta proposta de ressignificar a avaliação em função da adoção das tecnologias digitais no 
processo ensino-aprendizagem pode ser vista como uma atividade de “Insubordinação Criativa”, no 
sentido introduzido por D’Ambrósio e Lopes (2015). Novas ideias insubordinadas de avaliação nas 
aulas de Matemática foram sugeridas por Nasser, Lima, Vaz e Menezes (2019), mas ainda há 
espaço para propostas mais ousadas, usando as tecnologias digitais. 

Os trabalhos citados ao longo deste artigo mostram que é urgente a necessidade de alinhar as 
práticas avaliativas aos métodos de ensino atuais, que lançam mão das mais diversas mídias– não 
faz mais sentido ter uma dicotomia entre as tecnologias adotadas para mediar o ensino-
aprendizagem e as tecnologias adotadas para a avaliação. A pesquisa ainda está em andamento, 
mas, devido à empatia dos estudantes com a exploração dos smartphones, já se pode vislumbrar um 
avanço no acompanhamento da construção do seu conhecimento. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é investigar como a avaliação dialoga e deveria dialogar com o contínuo 
avanço da tecnologia nas últimas décadas. Como as salas de aula estão em processo contínuo de 
transformação, cabe analisar a ressignificação da avaliação em relação à tecnologia digital, visto que a 
prova escrita pode não ser mais suficiente para explorar, da melhor forma possível, todas as 
informações advindas dos saberes dos alunos. A pesquisa em andamento defende a avaliação como 
uma prática investigativa, como concebida por Buriasco, Ferreira e Ciani (2009). Essa visão da avaliação 
possibilita momentos de reflexão por parte dos alunos e dos professores, o que gera informações que 
estarão a serviço de ambas as partes – (re)orientado o docente para as suas práticas e o discente para 
sua aprendizagem. Sendo assim, a avaliação não deve serusada apenas como instrumento que “mede” o 
saber do aluno, mas também como um instrumento orientador para o processo de ensino-
aprendizagem. À vista disso, estuda-se como esse processo de prática investigativa é incrementado 
quando o professor possibilita o uso de mídias educacionais digitas, uma vez que novas percepções e 
novos questionamentos poderão ser elencados a partir da simulação, da manipulação e da 
experimentação virtual por parte dos alunos durante o processo avaliativo. Dessa forma, este trabalho 
estuda como o professor pode transgredir quanto à avaliação, fundamentada como prática investigativa 
e desenvolvida à luz dos avanços tecnológicos, em prol da construção de avaliações mais significativas. 
Afinal, a introdução das mídias digitais é capaz de tornar os processos avaliativos mais motivadores 
para os alunos, e mais úteis para o professor. 

Palavras-chave: Pesquisa em Avaliação; Prática Investigativa; Mídias digitais. 
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INTRODUÇÃO 

Apresentamos neste artigo os resultados da pesquisa realizada a partir da parceria celebrada 

entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e a Secretaria 

Municipal de Educação de Diamantina/MG, através de um projeto de extensão universitária. De 

modo especial, essa pesquisa se configura como um projeto piloto que pretende abordar aspectos 

importantes do ensino/aprendizagem da Matemática, uma vez que ele tem sido considerado um dos 

grandes problemas que enfrenta a educação para todos (PONTES et. al., 2018).  

Nas últimas décadas as iniciativas em avaliação educacional aumentaram significativamente 

(FREITAS, 2007). Em particular, as avaliações educacionais em larga escala muito têm contribuído 

para revelar o desempenho de alunos em diversas partes do mundo. O baixo desempenho em 

Matemática dos alunos brasileiros, tanto nas avaliações de caráter internacional como em avaliações 

nacionais e estaduais tem ocorrido repetidamente e vem gerando a necessidade de pesquisas em 

torno de uma melhoria da compreensão desses índices de desempenho (DANTAS FILHO, 2018). 

No Estado de Minas Gerais a Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG) criou o Sistema 

Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (SIMAVE), com o intuito de fomentar 

mudanças em busca da melhoria da qualidade e equidade da educação. Além dessas avaliações, o 

Estado incentiva as prefeituras a aplicarem avaliações diagnósticas em sua rede municipal de 

educação, segundo os critérios do SIMAVE, para monitorar a qualidade da educação e de 

aprendizado, a fim de analisar e propor melhorias na gestão do ensino.  

Neste cenário, buscamos analisar os dados das avaliações diagnósticas aplicadas na rede 

municipal de educação, vislumbrando melhor compreender os resultados de tais avaliações. Dessa 

forma surgiu a grande questão da presente pesquisa: Como compreender o desempenho em 

Matemática dos alunos da Rede Municipal de Educação de Diamantina/MG através de habilidades 

e competências não consolidadas? 

Apesar da vasta literatura que trata o desempenho em Matemática dos alunos brasileiros, 

poucos estudos abordam o tema com o objetivo de identificar as principais habilidades e 

competências (não) consolidadas pelos alunos em Matemática. Esse tipo de investigação é ainda 

mais raro quando o foco é uma rede municipal de educação.  
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Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender como está o desempenho em 

Matemática dos alunos da Rede Municipal de Educação de Diamantina/MG, em termos de 

habilidades e competências consolidadas.  

Pesquisas dessa natureza são importantes para ajudar a compreender melhor o desempenho 

dos alunos em termos de habilidades e competências consolidadas, superando a perspectiva usual 

de se calcular apenas índices de desempenho desprovidos de uma interpretação pedagógica. 

Ademais, por se tratar de uma rede de educação, esse tipo de pesquisa é importante para auxiliar os 

gestores da educação a compreender e interpretar melhor o quadro atual da sua rede de educação no 

que diz respeito ao ensino de matemática, planejarem estratégias de intervenção e capacitação para 

a rede.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Em Minas Gerais, após a criação do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública 

(SIMAVE), a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) obteve muitos dados 

educacionais oriundos de avaliações internas e externas das escolas (SEE/MG, 2019b).  

Para a avaliação de desempenho dos alunos o SIMAVE disponibiliza uma Matriz de 

Referência (MR) para Avaliação Formativa, de acordo com cada programa, PROALFA ou PROEB, 

para cada ano e disciplina escolar a ser avaliada, a fim de identificar como está a aprendizagem de 

cada estudante e gerar uma reflexão sobre a ação pedagógica do Professor, da Escola, das 

Secretarias de Educação e do MEC (SEE/MG, 2019a). Nela constam os tópicos que serão 

avaliados, os objetos de conhecimento, os descritores e as habilidades a serem desenvolvidas. Cada 

item da avaliação (teste) é elaborado tendo como referência um descritor, ou seja, uma habilidade a 

ser avaliada. O conjunto de itens constitui um teste, assim, um teste avalia um conjunto de 

habilidades importantes de serem consolidadas pelo aluno, considerando o seu ano escolar. Ao 

discutirem sobre necessidade de orientar o ensino para alcançar habilidades e competências, Ribeiro 

e Fonseca (2009, p. 35) evidenciam a relevância da Matriz de Referência. Segundo elas, a Matriz de 

Referência é fundamental no processo de orientar e padronizar a construção de itens de avaliação 

para os especialistas, bem como promover a compreensão das habilidades e competências a serem 

desenvolvidas e sua utilização pelos educadores (Ribeiro e Fonseca, 2009). 

Portanto, a MR (anexo 1) constitui um importante instrumento para análise dos resultados 

desta pesquisa, pois ela nos permite identificar quais são as habilidades que ainda não estão bem 

consolidadas pelos alunos, o que possibilitará o gestor nortear as políticas não só de capacitação 
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para os professores, como também toda a política norteadora do planejamento de atividades 

didáticas a serem desenvolvidas ao longo do ano por toda a rede escolar.  

Assim, através da MR, faremos uma análise dos resultados das avaliações diagnósticas 

realizadas pelos alunos da rede municipal de educação de Diamantina, mapeando as habilidades 

ainda não consolidadas pelos alunos. Tal análise será realizada quantificando a dificuldade de cada 

item (através do percentual de acerto naquele item) ao mesmo tempo em que voltaremos o nosso 

olhar para a matriz de referência, identificando quão consolidada está a habilidade avaliada em cada 

item. Os resultados obtidos serão analisados e divulgados a fim de obter maior compreensão da 

situação da educação básica da rede municipal.  

A SEE/MG estimula as prefeituras a aplicarem avaliações diagnósticas fundamentadas no 

SIMAVE. Para tal, desde 2017 no sítio do SIMAVE são disponibilizados um Banco de Itens, que 

possibilita a realização de diagnósticos internos (SEE/MG,2019b). As escolas podem optar por 

aplicarem as provas de forma impressa ou on-line. Segundo a SEE/MG (2019b) “essas avaliações 

são importantes porque a partir delas as escolas terão diagnósticos que permitem monitorar 

internamente as aprendizagens”.  

Contudo, os resultados das análises obtidas para cada escola são individuais. Cabe a cada 

prefeitura a análise das avaliações envolvendo toda a rede, o que pode desestimular o gestor a, de 

fato, realizar essas avaliações. Nessa perspectiva, a presente pesquisa visa analisar os resultados das 

avaliações diagnósticas do SIMAVE visando melhor compreender o desempenho em Matemática 

da rede municipal de educação de Diamantina, possibilitando à secretaria municipal de educação 

um olhar mais refinado acerca da competência Matemática dos seus estudantes. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

A presente pesquisa está estruturada em quatro etapas, quais sejam: A primeira etapa 

consistiu na aplicação das avaliações em todas as escolas da rede municipal de educação de 

Diamantina; a segunda etapa envolveu a análise estatística utilizando uma interface gráfica gratuita 

chamada R-commander (Rcmdr); a terceira etapa foi elaborar um relatório técnico contendo a 

análise dos resultados obtidos nas avaliações diagnósticas a luz da MR; e por fim, a quarta etapa 

consistiu na entrega do relatório técnico e discussão dos resultados junto à secretaria municipal de 

educação de Diamantina/MG. 
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Apresentação e Discussão dos Resultados 
As análises apresentadas são referentes às primeiras avaliações diagnósticas de Matemática 

do SIMAVE e do programa Mais Alfabetização aplicadas no primeiro semestre de 2019.  Tais 

avaliações diagnósticas envolveram as 24 escolas da rede municipal de educação de Diamantina, 

onde dos 1.182 alunos das áreas urbana e rural, 1.092 alunos realizaram o teste.  

 Esses primeiros resultados servirão de base para a elaboração, aplicação e análises das 

futuras avaliações. Dentre as análises realizadas vale destacar as avaliações do primeiro e segundo 

ano do ensino fundamental, sobretudo no que diz respeito aos percentuais de acerto por item. O 

percentual de acerto de cada item foi analisado à luz da Matriz de Referência do programa Mais 

Alfabetização. Os resultados apresentados nos possibilitam identificar quais são as habilidades que 

ainda devem ser mais trabalhadas em sala de aula, visando à melhoria do desempenho e melhor 

consolidação da competência Matemática dos estudantes da rede municipal de ensino de 

Diamantina.  

De modo geral, os alunos do primeiro ano apresentam bons resultados nas habilidades da 

avaliação diagnóstica (anexo 2). Atenção especial merece a habilidade “utilizar números naturais, 

envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas”, pois o 

item 12 apresenta apenas 55,5% de acerto. Embora o item 4 também corresponda ao mesmo 

descritor, seria importante discutir e analisar esses dois itens, bem como dar mais atenção a esta 

habilidade. Já o segundo ano apresenta resultados piores que o primeiro ano e merece uma atenção 

especial (anexo 3). Oito itens (destacados em vermelho) tiveram menos de 50% de acerto. As 

habilidades avaliadas por esses itens estão destacadas nos anexos 2 e 3. De modo particular, os itens 

17 e 20 tiveram os piores resultados, ambos referentes ao tópico de “Números e operações”. Tais 

resultados evidenciam uma maior dificuldade dos alunos nestes itens, indicando a necessidade de 

adotar medidas mais eficazes para o desenvolvimento de suas habilidades e competências. 

CONCLUSÕES   

A presente pesquisa buscou identificar as principais dificuldades no que se refere às 

habilidades e desempenho em Matemática dos alunos da rede municipal de educação de 

Diamantina. Para que fosse possível realizar a interpretação pedagógica dos resultados 

apresentados, a Matriz de Referência desempenhou um papel muito importante. Através da análise 

que considerou os percentuais de acerto e a habilidade avaliada em cada item, foi possível 

reconhecer quais são as principais fragilidades apresentadas pelos alunos dos primeiro e segundo 
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anos, em termos de competências matemáticas. Exemplo disso foram os resultados encontrados 

especialmente para o segundo ano. Os baixos percentuais de acerto em vários itens do tópico de 

“Números e operações” sinalizam que a competência matemática relacionada a este tópico e, mais 

especificamente, às habilidades avaliadas pelos itens cujos percentuais de acerto foram baixos, 

precisa ser mais bem trabalhadas.  

Portanto, existem questões que evidenciam as fragilidades dos alunos no tocante a 

habilidades específicas. Esse mapeamento, se olhado com sensibilidade, além de sinalizar para cada 

professor a necessidade de trabalhar de forma mais aprofundada determinadas habilidades, poderá 

nortear as políticas não só de capacitação para os professores, como também toda a política 

norteadora do planejamento de atividades didáticas a serem desenvolvidas ao longo do ano por toda 

a rede escolar. Contudo, é importante ressaltar que esses resultados pertencem a um projeto piloto. 

Melhorias nas etapas de coleta e organização dos bancos de dados serão feitas nas próximas etapas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Exemplo da Matriz de Referência para Avaliação Diagnóstica 

 
Fonte: SEE/MG, 2019a 

 
Anexo 2. Percentuais de Acerto em Cada Habilidade Avaliada – Primeiro Ano 

 
Fonte: Adaptado de SEE/MG, 2019 

 
Anexo 3. Percentuais de Acerto em Cada Habilidade Avaliada – Segundo Ano 

 
Fonte: Adaptado de SEE/MG, 2019a 
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Resumo 

A educação para todos possui um grande desafio no que se refere ao ensino/aprendizagem da 
Matemática. Para uma rede de educação, uma das principais formas de se identificar as reais 
dificuldades e necessidades em relação às habilidades matemáticas na atualidade são as avaliações em 
larga escala. Em consonância com as iniciativas governamentais, a Secretaria de Educação do Estado de 
Minas Gerais, através do SIMAVE, busca fomentar ações para transformações e melhorias na 
educação. Nessa perspectiva, utilizando os testes disponibilizados pelo SIMAVE, a Secretaria Municipal 
de Educação de Diamantina/MG, em parceria com a UFVJM, aplicou e analisou, no primeiro semestre 
de 2019, as primeiras avaliações diagnósticas envolvendo todos os alunos de sua rede. Utilizando os 
dados desta aplicação, a presente pesquisa buscou compreender como está o desempenho em 
Matemática dos alunos da rede municipal de educação de Diamantina, especialmente aqueles que estão 
cursando o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, que realizaram a avaliação diagnóstica do 
programa Mais Alfabetização. A análise estatística foi realizada no R-commander e os percentuais de 
acertos por item foram analisados à luz da Matriz de Referência, considerando as respectivas 
habilidades contempladas em cada item. Pesquisas dessa natureza são importantes para ajudar a 
compreender e interpretar melhor o desempenho dos alunos em termos de habilidades e competências 
consolidadas, superando a perspectiva usual de se calcular apenas índices de desempenho desprovidos 
de uma interpretação pedagógica. Os resultados obtidos apontam para algumas habilidades matemáticas 
que precisam ser melhores trabalhadas em relação a outras. Embora seja o início de pesquisas maiores, 
é possível perceber como as aplicações e análises dessas avaliações diagnósticas podem auxiliar os 
gestores educacionais a promover medidas e políticas públicas específicas para sua rede de educação. 

Palavras-chave: Desempenho; Habilidades, Matriz de Referência; Matemática, Item.  
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como propósito abordar as manifestações do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) sobre a avaliação na Educação Infantil, especialmente a partir da análise dos 

pareceres emitidos pela Câmara da Educação Básica. A Câmara de Educação Básica (CEB) é o 

setor do Conselho Nacional de Educação que expede as normatizações, pareceres e resoluções da 

Educação Infantil. O CNE encontra-se no âmbito da administração direta do Ministério da 

Educação (MEC) e tem atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento a esse Ministério.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Os documentos do Conselho Nacional da Educação que constituem o corpus da pesquisa 

foram selecionados a partir de leitura exploratória de todos os títulos de pareceres disponíveis na 

página on-line do MEC, a fim de identificar aqueles que tratavam do tema em questão ou se 

aproximavam dele. A utilização desses procedimentos resultou na seguinte seleção quanto aos 

arquivos do Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica: Parecer CNE/CEB nº 

26/2003, aprovado em 29 de setembro de 2003, que aprova o questionamento sobre a realização de 

“vestibulinhos” na Educação Infantil e Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB nº 5/2005, 

aprovado em 6 de abril de 2005, que consulta sobre a prática de “vestibulinhos” como requisito para 

o ingresso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; e Parecer CNE/CEB nº 3/2007, aprovado 

em 31 de janeiro de 2007, que solicita revisão da decisão de se proibir a realização de exames de 

seleção para ingresso no ensino público. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios para seleção de pareceres que constituem o 

corpus da investigação: publicados no período de 2000 a 2019, sendo que o início do período se 

justifica pelo fato de ser o ano seguinte à publicação da primeira versão das DCNEI (BRASIL, 

2009), o que poderia gerar o desencadeamento de outras publicações orientadoras da prática 

pedagógica na Educação Infantil, especialmente sobre a avaliação;  disponíveis para acesso público 

no portal eletrônico do MEC, especialmente na página online do Conselho Nacional de Educação 

(Câmara da Educação Básica) e que tivessem como enfoque a discussão sobre aspectos de 

avaliação na Educação Infantil.  

Os trechos dos pareceres foram considerados “núcleos de sentido” e foi utilizado o indicador 

de presença/ausência, no lugar de registros de frequência, uma vez que a presença de determinados 
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temas nas publicações analisadas foi considerada significativa para os objetivos propostos. Assim, 

na análise implementada, a proposição foi apontar a presença de determinados temas ou unidades 

temáticas (BARDIN, 1977).  

DISCUSSÃO DOS DADOS 

Todos os pareceres são constituídos por três componentes: a) o relatório, que pode conter 

histórico e apreciação da questão, b) o voto do relator e c) a decisão de uma câmara. No relatório, 

consta a descrição da solicitação e a resposta detalhada do conselheiro relator sobre o tema. Seus 

argumentos comumente envolvem a citação de dispositivos legais existentes, comentários sobre o 

assunto e, caso a questão já tenha sido motivo de outro parecer, isto costuma ser reiterado. Já o item 

“voto do relator” consiste numa síntese dos argumentos por ele apresentados, destacando seu 

posicionamento sobre a questão. Por fim, no parecer é destacada a votação dos demais conselheiros 

e a decisão da câmara sobre o assunto. 

No caso dos três pareceres, nenhum resultou em publicação de resolução. Todas as 

solicitações sobre o tema foram feitas por órgãos do Poder Judiciário, sendo: Parecer CNE/CEB nº 

26 (BRASIL, 2003) pelo Ministério Público Federal; o Parecer CNE/CEB nº 5 (BRASIL, 2005) 

pelo Ministério Público Federal/Procuradoria da República em São Paulo; e o Parecer CNE/CEB nº 

3 (BRASIL, 2007) tem como interessado a Promotoria de Justiça de Estrela do Sul - MG. Não é 

comum, entre os diversos pareceres localizados, que os interessados sejam órgãos do Poder 

Judiciário, sendo esta uma característica peculiar desse conjunto de três pareceres selecionados para 

análise aqui apresentada.  

De acordo com Victor (2011), a Educação Infantil tem vivenciado a judicialização de 

diversas questões que lhe são imanentes. Os casos mais comuns são de falta de creches e pré-

escolas, em que o Poder Judiciário é acionado pelas famílias. O autor esclarece que “[....] o Poder 

Judiciário, se provocado corretamente, pode ser um poderoso instrumento em benefício da 

concretização de políticas públicas para a Educação Infantil” (VICTOR, 2011, p. 133). 

Os pareceres tiveram relatorias diferentes nos três casos destacados, sendo: o Parecer 

CNE/CEB nº 26/2003, de autoria da conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa; o Parecer CNE/CEB nº 

5/2005, de autoria do conselheiro Arthur Fonseca Filho; e o Parecer CNE/CEB nº 3/2007 de Wilson 

Roberto de Mattos.  
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O Parecer CNE/CEB nº 26 (BRASIL, 2003) e o Parecer CNE/CEB nº 5 (BRASIL, 2005) 

são semelhantes no que diz respeito ao tipo de solicitação, pois ambos tratam da realização de 

“vestibulinhos” para ingresso de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Têm, 

portanto, uma característica de denúncia desse tipo de prática por parte de escolas. Essa 

característica de denúncia ou de não concordância com esse tipo de prática pode ser percebida nos 

termos utilizados nas solicitações, os quais são destacados nos excertos a seguir: 

Várias escolas particulares de São Paulo/Capital estão selecionando crianças para 

aceitação de matrícula através de processo subjetivo de escolha. Esses processos vão 

desde “manhãs de conhecimento, onde a criança é observada em situações lúdicas, a 

provinhas, também chamadas de “vestibulinhos”. Entendemos que tais métodos, além 

de se constituírem num obstáculo natural à inclusão de crianças portadoras de 

deficiência mental no ensino regular, fere o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Art. 5ª e 17º). Entendemos que até mesmo reflete critério eugenésico de 

escolha, pois não há o que ser avaliado em uma criança sem qualquer bagagem 

acadêmica. Assim, solicitamos ao MEC para que, dentro da função “redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade de ensino” (Art. 211 da Constituição Federal) edite norma de 

conteúdo explicativo, deixando claro para as escolas particulares que qualquer 

processo seletivo de caráter subjetivo, não transparente, para admissão no ensino 

infantil e fundamental, implica em discriminação, desrespeito à criança e, 

consequentemente, ofensa à nossa Constituição e ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Aguardamos ainda que V.Excia. determine outras medidas que entender 

pertinentes para coibir esse tipo de atitude. (BRASIL, 2003, p. 1, grifos nossos). 

No que diz respeito ao Parecer CNE/CBE nº5 (BRASIL, 2005), seguem os trechos em 

destaque que possibilitam verificar o teor de denúncia: 

Visando à instrução do procedimento administrativo em epígrafe, que versa sobre a 

prática dos chamados “vestibulinhos” como requisito para o ingresso no ensino 

infantil e fundamental, venho solicitar o envio das seguintes informações: 

a) Quais as providências adotadas ou não, em âmbito administrativo, tendo em vista o 

parecer elaborado pelo Conselho de Educação do Estado de São Paulo de teor 

contrário à diretriz do Conselho Nacional de Educação, já homologado pelo Sr. 

Ministro da Educação; 

b) Quais as providências adotadas ou não, em âmbito administrativo, em relação às 

escolas que insistam na prática de “vestibulinhos” (consoante reportagem em anexo), 
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lesiva à integridade psíquica e emocional das crianças. (BRASIL, 2005, p. 2, grifos 

nossos). 

Nesse sentido, é possível identificar uma continuidade quanto ao tipo de solicitação presente 

nos pareceres, uma vez que em ambos existe um pedido de esclarecimento quanto às providências 

ou de determinação de medidas pelo MEC que pudessem impedir esse tipo de prática de seleção de 

crianças para Educação Infantil por meio de instrumentos avaliativos. Além disso, em ambos os 

pareceres (BRASIL, 2003; BRASIL, 2005) há uma qualidade distintiva de oposição às práticas 

classificatórias de avaliação.  

 No Parecer CNE/CEB 26/2003 (BRASIL, 2003), a conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa 

destaca que a avaliação na Educação Infantil abrange o desenvolvimento integral e se constitui a 

base do planejamento, conforme segue:  

A avaliação deve, como está dito, fazer parte da proposta pedagógica, não sendo 

correto admitir-se que somente conteúdos acadêmicos possam ser avaliados. Muito 

pelo contrário, em cada fase do desenvolvimento, há que se observar, como a própria 

lei coloca, o desenvolvimento integral do educando, em seus aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais. É a partir da avaliação que as escolas devem 

planejar suas intervenções educacionais. (BRASIL, 2003, p. 4) 

Como o enfoque do Parecer CNE/CEB 26/2003 (BRASIL, 2003) se refere ao uso de 

procedimentos de avaliação para aceitação de matrícula de crianças, a conselheira também reitera 

que a legislação contempla princípios que devem orientar a matrícula das crianças tanto na 

Educação Infantil quanto na primeira série do Ensino Fundamental, em escolas particulares, tais 

como: os critérios para esse fim devem estar de acordo com a proposta pedagógica e com o 

regimento escolar, os quais devem ser plenamente conhecidos pelas famílias antes de as crianças 

serem submetidas e abranger aspectos do desenvolvimento integral, com seus resultados 

comunicados em termos qualitativos. Nos argumentos da conselheira presentes no Parecer 

CNE/CEB 26/2003 (BRASIL, 2003), a avaliação é destacada como abrangente, ou seja, aborda o 

desenvolvimento integral da criança e não somente conteúdos acadêmicos aprendidos por ela. A 

avaliação comparece como instrumento que não deve ser utilizado para reprovação, punição ou 

seleção de vagas, mas como subsídio para o planejamento das intervenções educacionais e para 

contribuição na decisão sobre qual etapa da organização escolar o aluno poderá ser mais bem 

atendido, processo este que deve ser feito em parceria com as famílias. 
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Apesar dos argumentos apresentados, o parecer não culmina numa resolução, portanto, não 

foram editadas pelo Conselho Nacional de Educação normas sobre o tema ou adotadas outras 

medidas para coibir tal tipo de atitude por parte das escolas particulares, conforme solicitado pelo 

Ministério Público Federal. Isso pode se vincular à concepção de que editar normas sobre 

problemas ocorridos nos sistemas de ensino não é função do Conselho Nacional de Educação – 

Câmara da Educação Básica, haja vista que essa é uma incumbência dos Conselhos Municipais ou 

Estaduais. 

 Essa perspectiva fica evidente nos argumentos utilizados pelo conselheiro Arthur Fonseca 

Filho, no relatório do Parecer CNE/CEB nº 5 (BRASIL, 2005), referente à resposta da Câmara da 

Educação Básica à solicitação da Procuradoria da República em São Paulo sobre as providências 

tomadas ou não relativas a dois aspectos: a) parecer elaborado pelo Conselho de Educação do 

Estado de São Paulo de teor contrário à diretriz do Conselho Nacional de Educação e, b) escolas 

que insistem na prática de “vestibulinhos”. 

Em toda a tradição de convivência entre os Conselhos Estaduais e o Conselho 

Nacional de Educação, especialmente depois da Constituição de 1988 e da Lei 

9.394/96, é entendimento manso e pacífico que este colegiado não é órgão de recurso 

das decisões dos órgãos próprios dos sistemas estaduais e municipais, a quem 

competem medidas administrativas relacionadas às instituições sob sua jurisdição. 

Desta forma não cabe qualquer providência administrativa deste Conselho, quer com 

relação ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo e, menos ainda, no que tange 

a instituições a ele vinculadas. (BRASIL, 2005, p. 2-3) 

Conforme Moreira e Lara (2012), o termo “regime de colaboração” significa que nenhuma 

esfera tem responsabilidade exclusiva por qualquer dever relativo à educação pública. Essa 

determinação é válida não apenas para aspectos financeiros como também para assistência técnica, 

prevista em legislação. A atribuição de questões sobre avaliação somente aos municípios reflete um 

Estado descentralizador e cada vez menos presente, cujas ações favorecem apenas o capital, a classe 

dominante (MOREIRA; LARA, 2012). 

O Parecer CNE/CEB nº 3 (BRASIL, 2007) possui caráter contrário aos dois primeiros – 

Parecer CNE/CEB nº 26 (BRASIL, 2003) e Parecer CNE/CEB nº 5 (BRASIL,2005), pois nele 

transparece a anuência à utilização de exames como critério de seleção para ingresso em 

instituições escolares, já que solicita a revisão sobre a proibição do uso de exames para ingresso no 

ensino público. Tal aspecto demonstra que os pareceres anteriormente homologados (BRASIL, 

2003; BRASIL, 2005), nos quais constam os dispositivos legais que regulam a matéria, não devem 
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ter sido considerados como materiais suficientes para o entendimento da inadequabilidade da 

realização de exames para esse fim. O excerto destacado a seguir demonstra a característica de 

apoio da Promotoria de Estrela do Sul (MG) às práticas de exames para seleção de vagas nas 

escolas públicas: 

1. Seja vedada a prática de inscrição com base em zoneamento tendo como 

referência o bairro de residência do candidato, pois é discriminatória; 

2. Que se autorize as escolas com maior procura a realizarem Exame de 

Seleção com critérios de avaliação objetivos; 

3. Vencido o item 2), que seja autorizado apenas o método de sorteio quando o 

número de matrículas exceder o número de vagas, evitando o ato desumano de 

chegada, onde pessoas ficam mais de mês em filas e há até suspeitas de 

fileiros de aluguel e venda de senhas; [...]. (BRASIL, 2007, p. 1-2, grifos 

nossos). 

No relatório do Parecer CNE/CEB nº 3 (BRASIL, 2007), utilizando-se de trechos dos 

pareceres anteriores, a Câmara da Educação Básica reitera o caráter não classificatório e não 

punitivo da avaliação na Educação Infantil, esclarece que seu uso se justifica somente pela 

necessidade de entender em qual etapa da organização curricular o aluno poderá ser mais bem 

atendido e destaca a necessária articulação dos processos avaliativos à proposta pedagógica  do 

estabelecimento de ensino. Ressalta ainda a importância da articulação, do diálogo, do apoio e de 

respeito com as famílias, por parte das instituições de Educação Infantil. Todos os pareceres 

destacam que os exames não são indicados como meio para seleção de vagas, principalmente no 

que concerne à primeira etapa da Educação Básica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os documentos de caráter mandatório como a LDBEN (BRASIL, 1996) e a DCNEI 

(BRASIL, 2009) já têm indicado, de longa data, que o objetivo da avaliação na Educação Infantil 

não se coaduna com promoção, reprovação ou classificação das crianças. Com constante 

frequência, portanto, o objetivo da avaliação para essa etapa da Educação Básica consta como 

desvinculado da classificação. Contudo, apesar de os documentos mandatórios e orientadores do 

MEC serem opostos a esse tipo de prática, a análise dos pareceres do Conselho Nacional de 

Educação torna perceptível a reincidência dos “vestibulinhos” nas instituições de Educação Infantil 

brasileiras. Com isso, é possível inferir que os documentos de caráter mandatório produzidos pelo 
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MEC e que abordam a avaliação nessa etapa não têm conseguido exercer seu papel de instaurador 

de normas que se efetivem em todos os sistemas de ensino. 
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Resumo 

Apresentam-se resultados parciais de pesquisa sobre avaliação na Educação Infantil, com objetivo de 
compreender as manifestações do Conselho Nacional de Educação a respeito desse tema. Para 
constituição do corpus da pesquisa, foram selecionados os seguintes documentos emitidos pelo 
Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica: Parecer CNE/CEB nº 26/2003, 
aprovado em 29 de setembro de 2003, que aprova o questionamento sobre a realização de 
“vestibulinhos” na Educação Infantil e Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB nº 5/2005, aprovado 
em 6 de abril de 2005, que consulta sobre a prática de “vestibulinhos” como requisito para o ingresso 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; e Parecer CNE/CEB nº 3/2007, aprovado em 31 de 
janeiro de 2007, que solicita revisão da decisão de se proibir a realização de exames de seleção para 
ingresso no ensino público. Foi realizada uma análise categorial temática desses documentos a partir de 
“núcleos de sentido”, uma vez que a presença de determinados temas nas publicações analisadas foi 
considerada significativa para os objetivos propostos. Os documentos de caráter orientador, como a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. elaborados pelo MEC apontam, com constante frequência, a desvinculação do objetivo da 
avaliação para essa etapa da Educação Básica com a classificação. Apesar desse tipo de oposição a essa 
prática, é perceptível a reincidência dos “vestibulinhos” nas instituições de Educação Infantil brasileiras. 
Com isso, é possível inferir que os documentos de caráter mandatório produzidos pelo MEC e que 
abordam a avaliação nessa etapa não têm conseguido exercer seu papel de instaurador de normas que se 
efetivem em todos os sistemas de ensino. 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Infantil; Conselho Nacional de Educação; Pareceres; Concepção 
classificatória. 
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INTRODUÇÃO 

Nas práticas educativas da escola da infância, as rotinas pedagógicas são um importante 

elemento na organização do trabalho pedagógico. Não apenas como estruturantes das ações 

docentes e da materialização do planejamento e da intencionalidade pedagógica, mas, contudo, por 

se tornarem uma referência dentro da unidade educativa, contribuindo diretamente para   a criação 

de uma identidade institucional que revela concepções pedagógicas incorporadas em sua própria 

constituição.  

Assim, a pretensão desse trabalho é refletir sobre das rotinas, enfocando a participação das 

crianças em processos avaliativos acerca da rotina pedagógica que vivenciam juntamente com a 

professora.  Concebendo, deste modo, um duplo protagonismo na avaliação e no gerenciamento das 

mesmas, do professor em seu importante papel  como o organizador do espaço de aprendizagem em 

um trabalho pedagógico intencionalmente planejado e das crianças como sujeito de direitos, 

atuantes e participativas, capazes de opinar, criticar, avaliar e sugerir sobre seu contexto educativo e 

suas situações de aprendizagens. 

AS CRIANÇAS, A PROFESSORA E AS ROTINAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), na Educação 

Infantil a criança é o centro do planejamento, sujeito histórico e de direitos, se desenvolve nas 

interações, relações e práticas cotidianas, a ela disponibilizadas e por ela estabelecida com adultos, 

crianças e contextos culturais nos quais se insere. 

Neste sentido, as instituições educativas e seus profissionais, entendendo a 

indissociabilidade entre o cuidar e o educar, o  brincar e interagir,  devem assegurar a educação em 

sua integralidade, articulando condições de organização de espaços, tempos, materiais  e interações 

para que as crianças possam conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.  

Pensar em uma rotina pedagógica que contemple esses direitos de aprendizagem pressupõe 

formas diferenciadas de planejamento, elaboração e avaliação dos momentos vivenciados na escola. 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil devem garantir experiências variadas, que 

concebam o papel ativo das crianças com diversificados   materiais e diferentes espaços e tempos 

educativos modo a contribuir para a construções de significados sobre si, os outros e o mundo.   



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 291 

O cotidiano da Educação Infantil, focando especificamente a lógica organizacional das 

práticas pedagógicas, privilegia a utilização pedagógicas, que concomitantemente estruturam o 

ambiente escolar e refletem concepções de criança, de educação, de infância, de desenvolvimento, 

do papel do professor, dos objetivos da Educação Infantil.  

Segundo Barbosa (2006), como produtos culturais criados visando a organização do 

cotidiano escolar, as rotinas pedagógicas podem se constituírem uma tecnologia de alienação 

quando concebidas como estrutura previamente definida, prescritas de maneira precisa,  uma 

sucessão de eventos e pequenas ações, levando as pessoas a agir e a repetir gestos e atos em uma 

sequência de procedimentos a elas alheios,  ou  tornar-se emancipadoras quando considerados o 

ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a 

imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos indivíduos nelas envolvidos. 

Neste sentido, compreender as rotinas pedagógicas perpassa pela compreensão das relações 

que são estabelecidas nas escolas da infância, atentando-se ao lugar que crianças e adultos, que 

interagem, que compartilham espaços e tempos, que possuem experiências múltiplas e diversas, 

ocupam nas possibilidades criadas para a elaborar, reelaborar, organizar e reorganizar as rotinas.   

São nas escolas da infância que bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, que já 

estão inseridas no processo educacional institucionalizado, passam boa parte de seu dia, isso 

significa considerar a responsabilidade e a importância da instituição de educação no processo de 

humanização das crianças. Ao mesmo tempo, que a escola da infância tem essa função, também não 

se pode desconsiderar ou negar que quando chegam à escola as crianças já possuem experiências 

construídas, produzidas de maneira particular e autônoma. 

É papel da escola articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio humano, construindo interações, diálogos e afetos, dando vida ao 

currículo.  

Desta forma, entendendo a rotina como organizadora da ação pedagógica, a sua organização 

exige que seja considerada não apenas as demandas da instituição ou dos adultos, mas 

principalmente a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, dando-lhe condição de sujeito e 

não de objeto de suas aprendizagens, como afirma Silva (2017).  

Trazer a criança para o centro do planejamento, dando-lhe condição de sujeito de suas 

aprendizagens, não significa relegar o professor a um papel secundário ou inferior dentro do 

processo educativo. O professor tem um importante papel nesse processo, de oferecer para as 
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crianças variadas elementos, materiais e possibilidades para que as crianças possam expressar, 

imaginar, brincar, criar, aprender e se desenvolver.  

Na perspectiva histórico-cultural, que tem Vigotski como um de seus mais expressivos 

representantes, o desenvolvimento não é algo natural, é fruto das vivências da criança, de suas 

experiências, das aprendizagens na relação com outros humanos.  

No campo educativo, Vigotski (2010) concebe o professor como o organizador do espaço 

social educativo, com o importante papel de organizar intencionalmente as ações, ampliar 

repertórios por meio das possibilidades de acesso ao patrimônio cultural humano, com vista a 

contribuir para que as crianças aprendam e se desenvolvam.  

Isto posto, é importante que os professores desenvolvam práticas de escuta e acolhimento as 

expressões das crianças, que não apenas busquem sua participação ativa nas construções das ações 

pedagógicas, como considerem efetivamente seus posicionamentos no gerenciamento das rotinas. 

Martinez (2014), afirma que quando se restringe a participação das crianças, quando apenas 

executam uma pauta pré-definida, onde são desconsiderados seus interesses e necessidades, corre-se 

o risco de que as atividades propostas sejam desprovidas de sentido. 

Uma questão fundamental para orientar o trabalho pedagógico se refere ao processo 

avaliativo. As instituições da Educação Infantil, visando a garantia de direitos das crianças, são 

responsáveis por criar estratégias para avaliar o trabalho pedagógico e o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças. Não tem a função classificatória ou de promoção das crianças.  É 

uma ferramenta de reflexão do professor sobre trabalho pedagógico na busca por orientar os 

caminhos, acompanhar e repensar o trabalho pedagógico.  

Numa perspectiva do processo de aprendizagem e desenvolvimento como uma ação 

colaborativa, a avaliação não pode ser vista como um processo unilateral, realizado somente pelo 

professor. Promover um espaço social educativo permeado de colaboração e sem hierarquias, que 

enxerga as crianças como seres de possibilidades, não pode haver restrições a participação das 

crianças nas atividades. Se a avaliação é uma atividade pedagógica, presente na rotina, ela também 

deve ser compartilhada com as crianças. 

Na concepção formativa avaliação deve despir-se do caráter autoritário e excludente, para 

tornar-se resultante de um processo dialógico e dinâmico, instrumento de todos os atores.  “Isso 

significa levar em conta não apenas os critérios de avaliação, mas também, tomar o aluno como 

referência.” (VILLAS BOAS, 2008, p. 34).  
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Se a avaliação possibilita a reflexão, a retomada ou reorganização de um percurso 

pedagógico entre outros fatores, nada mais significativo do que permitir que o próprio sujeito reflita 

sobre suas ações, reconhecendo seus limites e suas potencialidades, e não somente isso, possibilitar 

que os próprios alunos pensem sobre a rotina pedagógica, sobre os tempos, espaços, materiais e 

interações pode oportunizar a construção de outras habilidades avaliativas que serão utilizadas em 

outros momentos e espaços de seu cotidiano. 

PERCURSO METODOLÓGICO 

O estudo foi realizado em uma Instituição Pública de Educação Infantil, localizada em uma 

Região Administrativa do Distrito Federal, com a participação de 20 crianças com faixa etária entre 

5 e 6 anos e a professora regente.  Tratou-se de um estudo de abordagem qualitativa, que teve como 

metodologia a escuta sensível às crianças. Na produção das informações foram instrumentos 

favorecedores das expressões dos participantes:  roda de conversas, entrevistas semiestruturada.   

AVALIANDO A ROTINA PEDAGÓGICA: O MOVIMENTO DAS CRIANÇAS  

Na sala de referência onde se deu a pesquisa, a avaliação é uma das atividades permanentes 

da rotina pedagógica. Todos os dias as crianças e a professora se reúnem para discutir e avaliar a 

rotina pedagógica.   

Perguntado a Luciano, 5 anos, sobre o que seria a avaliação como atividade da rotina 

pedagógica ele respondeu: 

"É quando se fala se gosta ou não.  Pensa no que a gente vai fazer. Aí avalia tia, as 

atividade, se o lanche tá bom. Avalia que... que... avalia a gente mesmo, se você fez 

coisa errada, se ajudou o colega na atividade de grupo. Na verdade, é assim, a gente 

pensa, pensa, fala, fala e combina.” (Informação em áudio) 

O depoimento de Luciano, nos indica que a rotina que vivencia suas experiencias 

pedagógicas não é uma estrutura a ele alheia. Sua participação na avaliação das atividades 

“pensando, falando e combinando” nos revelam que as crianças são envolvidas no planejamento, na 

definição das atividades, no gerenciamento da rotina.  

Com essa compreensão, que se orienta pela concepção criança como um sujeito ativo e 

participativo, onde a rotina é organizada coletivamente, é possível ressignificar e redirecionar o 

trabalho pedagógico por meio da avaliação, contribuindo para a efetivação de ações educativas mais 
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concretas e significativas ao que concerne o atendimento das reais necessidades das crianças, pois 

não se trata de algo somente pensado para elas, mas de atividades planejadas para que as 

experiências vividas pelas crianças sejam promotoras de desenvolvimento.  

Em um episódio avaliativo que acompanhamos, as crianças e a professora estavam em roda 

e as crianças relembram a rotina daquele dia. Em um certo momento da avaliação as crianças 

estavam conversando sobre a hora do brincar, atividade permanente da rotina pesquisada e muito 

apreciada pelas crianças.  

Everton, 5 anos:  "Tem muitos brinquedos.  Eles fica na caixa, no armário. Não pode 

ir lá pega, é alto não dá pra ver. Mas a gente tem que vê, tia, porque tem uns 

brinquedo quebrado. A gente pode até se machucar, machucar o colega. O carrinho tá 

faltando uma roda, dá pra brincar, mas tá faltando uma roda. Era bom se ele tivesse 

inteiro. É por isso que achei que a hora de brincar foi mais ou menos, porque  não 

dava pra ver todos os brinquedo, depois na hora de brincar tem muitos, ”  (informação 

em áudio) 

Ingrid, 5 anos: "Eu gostei muito, mais muito de brincar com os brinquedos. Eu 

escolhi, eu brinquei do que eu quis. Eu só acho que a gente podia ter ficado mais 

tempo brincando, acho que a gente podia ficar menos tempo na rodinha e brincar mais 

(informação em áudio) 

Alguns colegas concordaram com Everton, levantando o dedo ou verbalizando que também 

haviam visto brinquedos danificados. Diante das observações, a professora indagou o que poderiam 

fazer para melhorar a hora do brincar. Algumas soluções foram apontadas pelas crianças: 

Emília, 5 anos: Eu acho que a gente pode tirar tudo do caixa e joga fora os 

brinquedos que não dá mais pra brincar, tia. Tipo faze uma faxina. Vai sobra ainda 

muitos brinquedos pra gente brinca.  Eu só acho que a gente tinha que faz isso.” 

(informação em áudio) 

Daniel, 5 anos: “Tia, a gente também pode traze uns brinquedo lá de casa, pedi pra 

mãe pra traze. Aí quando chegar aqui e pode dividi com o coleguinha.” (informação 

em áudio) 

A professora registrou os apontamentos das crianças em seu caderno e combinou com as 

crianças que na próxima aula ele iriam fazer a faxina proposta por Emília, a caixa de brinquedo 

também foi realocada facilitando o acesso das crianças aos materiais.  
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Carmem, nos relatou que a necessidade de efetivar a participação das crianças na elaboração 

e na avaliação da rotina pedagógica nasceu de provocações que ela mesmo foi realizando a medida 

em que observava as crianças: 

 “Muitas vezes eu organizava um aula em que eu achava que iria atingir todas as 

crianças e pela forma como as crianças se portavam,  eu interpretava suas reações, mas 

foi quando eu de fato dei vez e voz para elas, que eu foi vendo o quanto a minha rotina 

esta centralizada nos meus interesses e não nos das crianças.”  (Professora Carmem) 

O conjunto de informações que se inscrevem nas falas das crianças, a forma como as 

soluções propostas foram atendidas pela  professora, associadas ao depoimento da docente nos 

permite interpretar que quando as crianças se inserem no processo de avaliação, partilhando o 

vivido com outras crianças e com professora, o espaço da  rotina pedagógica ganha outro sentido; 

tanto para as crianças, que são vistas  e se enxergam como  capazes de fazer, produzir, participar, 

quanto para a professora  que também se sente capaz de construir uma proposta pedagógica 

promotora de desenvolvimento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização do trabalho pedagógico, por meio das rotinas pedagógicas, das intenções 

educativas tendo em vista os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e dos campos de 

experiência devem configurar-se para atender a crianças, e o grande desafio é aprender a ser 

professor que não dá aulas, mas que organiza o espaço social de  aprendizagem com vista a 

promoção de experiências e rompendo com uma relação verticalizada em relação a suas crianças.  

Pensar a criança ativa e participativa, como basilar para o pensar e o agir docente, envolve 

acreditar em seu potencial, nas incluindo sua capacidade de avaliar  contexto a qual se insere. O 

processo avaliativo está vinculado ao planejamento, a organização do trabalho pedagógico, as 

práticas pedagógicas estruturas em rotinas e esses ganham força e sentido quando traz a voz das 

crianças.   

No entanto, ressaltamos, não basta apenas viabilizar espaços para que as crianças se 

posicionem, é preciso valorizar essa participação, entendendo a educação e seus processos como 

democráticos, relacionais e dialógicos.  
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Resumo 

A presente proposta refere-se ao desdobramento uma pesquisa realizada no curso de Especialização em 
Docência na Educação Infantil pela UnB.  Tem por objetivo colaborar com as discussões sobre a 
complexidade das rotinas pedagógicas na Educação Infantil, enfocando a participação e protagonismo 
das crianças no gerenciamento da rotina pedagógica vivenciada conjuntamente com a professora na sala 
de referência por meio da avaliação. Neste sentido, assume-se uma postura reflexiva da posição do 
adulto em relação as crianças e uma posição contrária a compreensão exclusivamente normativa da 
rotina pedagógica e a visão unilateral do processo avaliativo, reconhecendo a criança como sujeito de 
direitos, atuante e participativo, que têm necessidades e desejos próprios, capaz de opinar, criticar, 
avaliar e sugerir  sobre seu contexto e suas situações de aprendizagens.  O estudo foi realizado em uma 
Instituição Pública de Educação Infantil, localizada em uma Região Administrativa do DF, com a 
participação de 20 crianças com faixa etária entre 5 e 6 anos e a professora regente.  Tratou-se de um 
estudo de abordagem qualitativa, que teve como metodologia a escuta sensível às crianças. Na 
produção das informações destaca-se a roda de conversas como instrumento favorecedor da expressão 
dos participantes. As rotinas pedagógicas foram vistas como produtos culturais criados que objetivam a 
organização da cotidianidade, importantes elementos das práticas pedagógicas na Educação Infantil 
(BARBOSA, 2006). Enfatizou-se que a participação infantil, por meio da avaliação, pode contribuir 
para a efetivação de um trabalho educativo mais concreto e significativo ao que concerne o 
atendimento das reais necessidades das crianças. Neste sentido,  evidencia-se a importância de 
construção de espaços de participação tanto na rotina pedagógica quanto nos processos avaliativos, que 
compreendam diferentes perspectivas e as singularidades,  que evidenciem o papel da criança e que a 
oportunize a apontar para o adulto o que lhe é peculiar,  e  esse por sua vez, valorize  e considere suas 
colocações.  

Palavras-chave: Educação Infantil. Avaliação. Rotinas Pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa está vinculada ao Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente do 

Programa Associado de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), e nela busca-se estudar as concepções e as práticas 

docentes em avaliação da aprendizagem nas escolas públicas municipais do Ensino Fundamental II1 

da cidade de Arez/RN.  

É posto que atualmente a educação brasileira, em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, tem passado por significativas mudanças, parte delas decorrentes de fatores políticos, 

econômicos, sociais e outros que, direta ou indiretamente, influenciam o fazer didático-pedagógico 

da escola. O que vem ocorrendo não tem sido diferente de décadas anteriores, quando o país passou 

por mudanças, sejam elas na economia, com a revolução industrial, sejam na política, 

principalmente no período da ditadura militar,  onde se  colocou para a educação a tarefa de 

absorver estas mudanças e preparar as pessoas para atuarem na sociedade que se concebia. 

Nesse sentido, Carneiro (2018) ao analisar o parágrafo segundo do Art. 1° da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB (Lei n ° 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que 

preceitua: “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, afirma 

que a ideia de educação, por esta defendida, ultrapassa a simples relação com o conhecimento e 

complementa dizendo que a educação defendida pela LDB “[...] busca a formação do sujeito 

histórico como identidade madura qualificada socialmente e crítica e participativa politicamente. 

[...] até porque a escola é o espaço de educação de sujeitos que vivem na sociedade do 

conhecimento (grifos do autor) [...]” (CARNEIRO, 2018, p.48). 

Desse modo, compreende-se que a práxis educativa para a formação desse novo sujeito 

precisa ser repensada, que nesse novo mundo não cabe mais práticas que levem as crianças ao 

aprisionamento de ideias, mas ao contrário disso, que as levem a um estado de indagações e, nesse 

sentido, Morin (2007) defende que a educação da era planetária precisa passar por três reformas: 

 
1 Tem duração de nove anos, sendo a matrícula obrigatória para crianças com idade entre 6 e 14 anos (e entre 7 e 15 
anos de idade para os nascidos no segundo semestre),  dividindo-se em ensino Fundamental I e Fundamental II. O 
Fundamental I, também conhecido como anos iniciais, inicia-se logo após a educação infantil e é composto de 5 anos, 
sendo do 1º ano ao 5º ano. Já o Fundamental II é a sequência do I e é composto de 4 anos, indo do 5º ao 9º ano. 
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“[...] uma reforma do modo de conhecimento, uma reforma do pensamento e uma reforma do 

ensino. [...]” (MORIN, 2007, p. 12). 

 Esse cenário de contradições fomenta o desejo de contribuir para o debate acerca dos 

desencaminhamentos existentes nas práticas avaliativas desenvolvidas nas escolas, onde o caráter 

classificatório, excludente, elitista e discriminatório ainda faz parte do cotidiano escolar, revelando 

que ainda temos muitos desafios a serem superados.  

 Partindo da premissa de que a avaliação da aprendizagem é processual, formativa e, 

portanto, deve contribuir para uma boa regulação do processo ensino/aprendizagem como afirma 

Hadji (2001), o ponto central do problema desta pesquisa é: Quais os desafios e perspectivas para a 

efetivação da avaliação formativa na prática docente dos professores do ensino fundamental II das 

escolas públicas municipais da cidade de Arez/RN? 

Assim, a pesquisa aqui posta tem como objetivo geral investigar os desafios e as 

perspectivas para a efetivação da avaliação formativa na prática docente dos professores do ensino 

fundamental II das escolas públicas municipais da cidade de Arez/RN. Uma vez alcançando esse 

objetivo, espera-se contribuir para a promoção de uma boa regulação da atividade de ensino. Para se  

atingir esse propósito, os objetivos específicos a serem percorridos no estudo serão:  (1) identificar 

os conceitos que embasam as práticas de avaliação da aprendizagem dos professores do ensino 

fundamental II da cidade de Arez/RN; (2) analisar os conceitos identificados à luz dos estudos e 

teorias da avaliação do desenvolvimento escolar; (3) Apontar os instrumentos e estratégias mais 

comuns nas práticas avaliativas dos professores; (4) compreender as convergências e divergências 

entre os conceitos dominados e as práticas docentes. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na área da avaliação educacional, a avaliação da aprendizagem escolar tem seus estudos 

originados na compreensão das mudanças do comportamento humano.   Nos Estados Unidos, a 

partir dos estudos de Robert Thorndike, nas primeiras décadas do século XIX, teve grande 

repercussão no desenvolvimento dos testes padronizados para verificar as habilidades e aptidões 

dos alunos. Durante as primeiras décadas do século XX, a Docimologia2 passou a ter seu lugar de 

destaque, onde “[...] a maior parte da atividade que pode ser caracterizada como avaliação 

 
2 O termo Docimologia, do grego dokimé, significa nota, teste, e foi utilizado por Piéron e Laugier, em 1920, referindo-
se à ciência que se detém ao estudo sistemático dos exames e, de modo mais particular, do sistema de atribuição de 
notas, bem como dos comportamentos tanto dos examinadores quanto dos examinados (DEPRESBITERIS, 1989). 
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educacional formal estava associada à aplicação de testes, o que imprimia um caráter instrumental 

ao processo avaliativo.” (DEPRESBITERIS, 1989, p. 07). 

Nessa perspectiva, a avaliação da aprendizagem é apresentada no enfoque da docimologia, 

sendo determinada por meio de uma escala numérica, na qual “A medida é, assim, uma operação de 

descrição quantitativa da aprendizagem, que não expressa o real aprendizado, pois se limita à ilusão 

de anotar e medir” (ANDRIOLA; LIMA, 2008, p. 151).  

 No Brasil, a avaliação da aprendizagem chega com várias influências americanas pelas mãos 

de autores como Medeiros (1971) e Viana (1973) e se caracterizaram por trazerem orientações no 

desenvolvimento de testes e medidas educacionais. 

 Segundo Souza (1994) quatro pressupostos da avaliação foram consenso entre autores como 

Tyler, Taba, Ragan, Fleming, Bloom e Ausubel, a saber: 1. Que a avaliação deveria ser contínua, 2. 

Que a avaliação deveria ser compatível com os objetivos propostos, 3. Que a avaliação deveria ser 

ampla e 4. Que deveria haver uma diversidade de formas de proceder à avaliação. 

 Observa-se que muito do que se compreende nos dias atuais sobre a avaliação da 

aprendizagem vem dos seus primeiros pressupostos onde a finalidade da avaliação é compreendida 

como 

[…] fornecer sobre o processo pedagógico informações que permitam aos agentes 

escolares decidir sobre as intervenções e redirecionamentos que se fizerem necessários 

em face do projeto educativo definido coletivamente e comprometido com a garantia 

da aprendizagem do aluno. (SOUZA, 1994, p. 46) 

Nesse sentido, pensar em qualidade da educação desvinculada de uma sistematização 

curricular que tenha a avaliação da aprendizagem como um dos seus principais elementos de ação, 

reflexão e formação docente é continuar com políticas de “faz de conta”. A exemplo disso autores 

como Franco (1994) ao se referir a superação dos modelos de compreensão dos fundamentos 

teóricos e metodológicos de avaliação desenvolvido pelos professores diz: “[…] é preciso saber 

identificar em que matriz epistemológica foi inspirado esse ou aquele modelo, para que se complete 

o real entendimento acerca de cada um deles[…].”(FRANCO, 1994, p.14). 

A autora deixa claro a necessidade de se olhar para dentro das salas de aula com o objetivo 

de compreender quais conceitos embasam a prática da ação docente em avaliação do 

desenvolvimento escolar, a fim de as superarmos, pois não podemos continuar com processos 

avaliativos que não considerem uma reflexão sobre as aprendizagens e as mudanças necessárias na 

ação docente para a efetivação de uma aprendizagem efetiva. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A construção do caminho metodológico percorrido nesta pesquisa será estruturada de forma 

a evidenciar a cientificidade do objeto estudado sabendo que este não se encontra em um ambiente 

estático e muito menos que lidaremos com seres inanimados. 

Segundo GIL (2009, p. 26) a pesquisa pode ser conceituada “como o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico”, e objetiva fundamentalmente descobrir 

respostas para problemas mediante emprego de procedimentos científicos. Assim, para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão foram utilizadas orientações metodológicas compatíveis 

com o objeto de estudo respaldadas em criteriosa análise de múltiplas fontes. Nesse sentido, no 

campo metodológico a pesquisa terá uma abordagem qualitativa, dos tipos exploratória e descritiva, 

posto que, ao mesmo tempo que se proporciona maior familiaridade e visibilidade ao problema 

proposto, descreve-se suas características, valendo-se ainda da pesquisa bibliográfica e documental 

para o embasamento teórico e exploração do tema. 

 Como técnicas para a coleta de dados serão utilizadas a observação, a aplicação de 

questionários, a entrevista semiestruturada, e a análise documental, fazendo uso dos diferentes 

documentos legais e materiais escolares como registros de alunos e professores que permitam 

recuperar as práticas e a formação do docente. 

 Por considerar mais adequado para inferir e interpretar as mensagens extraídas dos sujeitos 

pesquisados, o método de análise e discussão dos resultados selecionado será a análise de conteúdo, 

que se constitui em três fases distintas: a primeira é a pré-análise (leitura flutuante, demarcação do 

que será analisado, formulação das hipóteses e dos objetivos e preparação do material, para facilitar 

a manipulação da análise); a segunda, a exploração do material, na qual serão definidas as unidades 

de análise; e, a terceira englobará o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação dos 

dados (BARDIN, 2011). 

 Nessa primeira etapa da pesquisa, além de se servir de um referencial teórico, produzido por 

autores que se destacam na abordagem do tema em questão, também se utilizou da técnica da 

observação do cotidiano escolar, no que diz respeito às práticas avaliativas de professores do ensino 

fundamental II em escolas públicas municipais da cidade de Arez/RN, para se registrar os primeiros 

dados e informações inerentes ao objeto da pesquisa. Inicialmente, essa observação foi feita na 

instituição que este pesquisador pertence, registrando, no dia a dia escolar, as primeiras impressões 
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obtidas com a dinâmica que envolve o contexto da avaliação e como os docentes portavam-se frente 

a esse processo, incluindo os momentos conflituosos de professores e alunos durante esse processo. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir  das informações levantadas e analisadas nesta primeira  etapa da pesquisa, por 

meio da observação de práticas avaliativas promovidas pelos professores do ensino fundamental II 

de uma escola pública municipal da cidade de Arez/RN, foram achados resultados preliminares que 

apontam  para um desvirtuamento das práticas avaliativas promovidas pelos  professores, pois estes 

não concebem a avaliação em todas as fases do processo ensino-aprendizagem, utilizando 

procedimentos múltiplos, com planejamento e com os devidos registros para favorecer ao processo 

de tomada de decisões.  

Aqui, vale ressaltar que essa contextualização supracitada decorre também de fatores alheios 

à vontade dos docentes, relacionados a uma cultura institucional que concebe a avaliação como um 

fim e não como um meio para viabilizar um processo educativo, criando obstáculos inclusive para 

propostas inovadoras de avaliação.  

A forma como a avaliação vem sendo operacionalizada indica que ainda há uma falta de 

compreensão de sua real função, o que pode comprometer a condução dos educandos à conquista de 

uma aprendizagem significante, implicando, como afirma Luckezi (2018, p.128) [...] “a exclusão 

social via escola” [...]. 

Diante do exposto, infere-se que as ações ainda estão distantes dos discursos que se referem 

às propostas formativas e mediadoras que possibilitam diagnosticar as dificuldades dos discentes e 

subsidiar as decisões sobre os atos pedagógicos, evitando-se assim um reducionismo avaliativo no 

cotidiano escolar. 

CONCLUSÕES 

Inicialmente, é de bom alvitre salientar que o presente trabalho não esgota as discussões 

acerca do seu objeto, tendo em vista tratar-se de uma pesquisa em andamento. Todavia, os 

resultados preliminares apontam que a avaliação da aprendizagem, na prática, ainda é desvirtuada, 

pois as ações docentes até aqui observadas nem sempre estão compatíveis com as propostas 

formativas e mediadoras e, por conseguinte, dificultam diagnosticar as dificuldades dos discentes e 
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subsidiar as decisões sobre os atos pedagógicos subsequentes, para auxiliar na construção do 

conhecimento. 

Nesse contexto, o ato de avaliar não só deixa de cumprir com a função diagnosticadora 

como também desfavorece a tomada de decisões que possam contribuir às imediatas correções de 

rumos do processo pedagógico. O cotidiano escolar, por sua vez, estando caracterizado por práticas 

avaliativas que se distanciam das funções diagnósticas e formativas não contribui para uma 

educação de qualidade e para uma real democratização do ensino. 
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Resumo 

A prática da avaliação da aprendizagem escolar tem sido um dos temas cada vez mais recorrente nas 
pesquisas educacionais, sendo entendida como um dos principais elementos dos processos de ensino e 
aprendizagem e ainda uma das responsáveis por possibilitar mudanças da práxis docente. Contudo, não 
é isso que tem se observado no cotidiano das muitas salas de aula das escolas brasileiras conforme 
estudos recentes. Assim, este trabalho discute os primeiros resultados de uma pesquisa em andamento, 
cujo objetivo geral é investigar os desafios e as perspectivas para a efetivação da avaliação formativa na 
prática docente dos professores do ensino fundamental II das escolas públicas municipais da cidade de 
Arez/RN. No campo metodológico adota-se a pesquisa exploratória, descritiva e com abordagem 
qualitativa, valendo-se ainda da pesquisa bibliográfica e documental para o embasamento teórico e 
exploração do tema. As técnicas selecionadas para a coleta de informações e dados são a aplicação de 
questionários, a entrevista semiestruturada, a observação e a análise de diferentes documentos legais e 
materiais escolares como registros de alunos e professores que permitam recuperar as práticas e a 
formação do docente. Para a discussão e análise dos dados, os fundamentos teóricos desta pesquisa 
estão alicerçados no método da Análise de Conteúdo. O referencial teórico utilizado neste percurso de 
estudo, para tratar acerca da avaliação da aprendizagem, baseia-se nas contribuições de: Depresbiteris 
(1989); Franco (1994); Luckesi (2018), dentre outros. Os resultados preliminares apontam que há uma 
contradição entre as concepções e práticas avaliativas docentes, pois as ações ainda estão distantes dos 
discursos que se referem às propostas formativas e mediadoras que possibilitam diagnosticar as 
dificuldades dos discentes e subsidiar as decisões sobre os atos pedagógicos, implicando reducionismos 
avaliativos no cotidiano escolar. 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Concepção Docente. Ensino Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é analisar o processo de avaliação e procurar ampliar a visibilidade 

deste como parte dos processos de ensino e de aprendizagem no ensino prático da Atenção Primária 

a Saúde (APS). Ele constitui uma síntese de parte de uma dissertação de mestrado profissional que 

se encontra em desenvolvimento e que busca a elaboração de um instrumento de avaliação para as 

disciplinas praticas da APS. 

Esse tema se configurou a partir da necessidade de compreender melhor as formas e as 

funções da avaliação e seu papel como elemento essencial nos processos de ensino e de aprendizado 

realizando essa tarefa da forma mais competente possível.  

Desde o início da minha atuação como preceptora a dificuldade para avaliar foi grande. Essa 

tarefa é frequentemente percebida como extremamente intrincada e seus principais obstáculos se 

encontram, entre outros, na longa duração do curso, na grande variedade de professores por 

disciplina, na complexidade das habilidades exigidas e nas expectativas especialmente altas 

depositadas na profissão médica (JOUQUAN, 2002). Ao lado de tudo isso, houve pouca orientação 

sobre a avaliação. Ao discutir o tema com coordenadores de disciplinas compreendi que a avaliação 

era muitas vezes percebida apenas como uma forma de “dar nota” e decidir entre reter ou promover 

o estudante. 

A falta de preparo para a preceptoria – e para o ensino, de forma geral – é uma realidade que 

se avoluma na formação médica quando observamos que a demanda por profissionais docentes para 

o curso de Medicina é crescente. Isto primeiramente porque as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) do Curso de Graduação em Medicina determinam, entre outras coisas, que a inserção do 

aluno nas redes de serviços de saúde, incluindo os três níveis de atenção do SUS, deve ser precoce.  

Estes lugares devem ser considerados espaços de aprendizagem (BRASIL 1990), propiciando 

contato dos alunos com os profissionais e os pacientes do sistema e vinculando as redes de atenção 

à saúde e de educação (BRASIL, 2014). Outro motivo para o aumento da demanda é o aumento do 

número de vagas para o curso (Radiografia das escolas médicas do Brasil). 

Neste cenário, de prática da docência sem o adequado preparo, é improvável que o preceptor 

seja capaz de entender que no contexto da APS1, é esperado que a avaliação tenha uma função de 

 
1 A APS tem como características a centralidade do trabalho coletivo, a horizontalização da relação professor-aluno e a 
valorização do conhecimento prévio do estudante (BARRETO et al., 2011), 
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diagnóstico. Sendo diagnóstico compreendido em seu uso mais corrente, o sentido clínico: 

reconhecer através da observação e da adequada análise do fenômeno em questão. No caso do 

conhecimento médico, reconhecer a doença, ou a síndrome clínica, através da anamnese e exame 

físico. No caso do desenvolvimento e aprendizado do aluno, reconhecer os avanços e as 

dificuldades através da avaliação. E, utilizando a avaliação como meio para realizar um diagnóstico 

no ensino, parece imperativo que se faça com este o mesmo que se faz quotidianamente com o 

diagnóstico clínico: comunicar o achado e propor condutas. Assim, identificar as potencialidades e 

dificuldades do progresso do aluno não é suficiente se não for o primeiro passo para a comunicar 

estes e para traçar estratégias de controle e “tratamento”.  

Nessa circunstância, pretendemos encontrar uma forma de avaliar, que seja em si uma forma 

de coleta de dados, que permita entender em que ponto do aprendizado o aluno se encontra, e que 

gere informação para que a decisão após o diagnóstico seja tomada. Possibilitando que seja 

utilizada com fim diagnóstico, mas que também possa se prestar ao fim classificatório.  

Levando em conta o exposto, buscamos trazer a avaliação para o foco em função de seu 

papel nos processos de gestão dos aprendizados (GAUTHIER et al, 2013)2, como mecanismo de 

promoção do diagnóstico dos aprendizados dos alunos e a fim de proporcionar um feedback3 

adequado. 

Julgamos que o feedback proporciona ao acadêmico a chance de investir esforços em suas 

maiores dificuldades e ao preceptor a possibilidade de identificar as dificuldades de cada aluno 

permitindo redefinir prioridades e especificidades na condução do ensino (DUARTE, 2015 e 

SANTOS, 2016). 

Forte et al. (2015) indicam em seu trabalho a importância do feedback ao verificarem que ao 

serem entrevistados a cerca de um determinado método avaliativo estudantes sentiam falta da 

resposta do docente e desejavam “considerações, elogios e sugestões” (ou seja, feedback) dos 

mestres apesar de gostarem do método em questão.  

Levando em conta a necessidade de uma formação voltada para o cuidado integral, a 

avaliação nos ambientes de estágio deve atentar tanto para a obtenção de saberes científicos quanto 

 
2 Original da obra publicado em 1998 
3 Em educação diferentes autores optam por adotar termos como “devolutiva”, “procedimento de intervenção”, 
“retroação”, “resposta” ou mesmo feedback para nomear o processo de comunicação da adequação (ou não) do 
desempenho do aluno em relação as expectativas. Opto pelo termo da língua inglesa por ser de uso comum nas ciências 
biomédicas com finalidade parecida.  
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para o aperfeiçoamento de habilidades e atitudes condizentes. Para tal, são necessárias 

metodologias avaliativas que possam ser tanto formativas quanto somativas, como sugere Santos 

(2016). Ela salienta que os dois tipos de avaliação se diferenciam não na forma, ou no período em 

que são realizadas, mas no seu objetivo e no uso dado a informação coletada. 

A prática continuada de avaliação formativa foi o objetivo de um grupo de profissionais 

médicos que se reuniu para realizar a construção coletiva de um programa de residência em 

Medicina de Família e Comunidade. Figueiredo et al (2016)  discutem um “modelo de 

competência” que orienta a construção do currículo para o qual é necessário criar uma matriz, onde 

se determinam “os conhecimentos, habilidades e atitudes existentes no cotidiano real para o 

exercício da função” (FIGUEIREDO et al., 2016, p.273). Essa matriz é tomada aqui como 

inspiração para a construção das matrizes de avaliação a serem utilizadas junto aos alunos durante 

sua formação. 

Como no nosso entendimento a avaliação formativa demanda a explicitação pedagógica do 

que o estudante sabe e do que precisa aprender, consideramos fundamental o uso de uma matriz de 

referência, uma listagem gráfica – como um checklist (BONAMINO) – que resume as 

competências4 a serem avaliadas e consideradas coletivamente como indispensáveis (GONTIJO et 

al., 2013) na atuação dos acadêmicos nos cenários de prática da APS. Esta lista permitirá a 

definição de escalas de desempenho (SCRIVEN, 2018)5 que possibilitarão indicar o nível de 

desenvolvimento do aluno, de acordo com seu domínio em cada um dos itens avaliados.  

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se desenvolve na forma de uma pesquisa-ação e tomará forma junto a uma IES 

(Instituição de Ensino Superior) particular que apresenta o curso de Medicina entre os cursos 

disponíveis em seu Campi de Belo Horizonte e onde a pesquisadora atua como preceptora de 

turmas do quinto e do oitavo períodos. 

A investigação iniciará com um estudo documental dos instrumentos utilizados para 

avaliação dos alunos nas disciplinas de interesse, assim como das matrizes curriculares delas. Serão 

 
4 É preciso neste ponto conceituar “competências”, que pode ter um caráter utilitarista e de mercado, mas não representa 
nosso objetivo. As competências aqui avaliadas são aquelas essenciais ao desenvolvimento profissional dos alunos, e 
não representa algo observável diretamente, mas através do desempenho e da articulação de diferentes tarefas dadas ao 
acadêmico de medicina (GONTIJO et al, 2013) 
5 Original da obra publicado em 1966. 
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realizados também três momentos de entrevistas com preceptores voluntários com a finalidade de 

compreender as concepções de avaliação, assim como suas formas de fazê-la e os critérios 

considerados indispensáveis por estes profissionais, para levantar dados para a construção da 

matriz, assim como para a avaliação desta e apreciação do instrumento final. A avaliação da matriz 

se fará também através de observação participante por parte da pesquisadora. Todos os dados 

colhidos serão reconhecidos e categorizados (BARDIN, 1977).  

RESULTADOS 

A primeira entrevista foi realizada com um profissional que atua como médico de família e 

comunidade (MFC) na Prefeitura de Belo Horizonte há 12 anos e é do sexo masculino. Ele formou-

se em instituição privada e titulou-se em MFC após a realização de residência em um hospital 

público de Belo Horizonte. Este primeiro entrevistado realiza preceptoria não apenas dos quarto e 

sétimo períodos do curso de Medicina da IES onde se realiza a pesquisa, como também o faz para o 

internato (11 e 12 períodos) de outra IES privada e para a residência em MFC de um hospital 

público. Sua atuação em preceptoria iniciou há 8 anos, e a da residência, que é a mais recente, há 3 

anos. 

Questionado sobre o conhecimento de matrizes, o entrevistado demonstra ter algum 

conhecimento do tema, uma vez que a Sociedade Brasileira de MFC (SBMFC) adota matrizes de 

competências para o trabalho com residentes, no entanto, o entrevistado centra toda a sua definição 

do termo em torno do que representam as matrizes de competências utilizadas por esta sociedade. 

Esta fala parece demonstrar uma confusão comum entre as matrizes de referência das avaliações, 

que apresentam um recorte das habilidades práticas passiveis de avaliação (SCRIVEN, 2018) a 

serem exploradas no campo da prática em APS, com a matriz curricular, que define os componentes 

do ensino a serem abordados na disciplina em questão. 

Quando perguntado sobre o que deve ser avaliado, o entrevistado começa dizendo que 

depende do período que o aluno está cursando. Ele deixa claro: 

“Um aluno do 4º período, por exemplo, eu espero que ele, é, o que que eu avalio: eu 

avalio o conhecimento que ele está adquirindo de semiologia, de saber fazer uma 

anamnese, de saber fazer um exame físico adequado de diversos aparelhos. Então a 

minha expectativa é que esse aluno desenvolva essas habilidades e competências 

durante o estágio” 
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Mas quando segue em sua exemplificação acaba demonstrando que nos períodos mais 

adiantados apenas avalia com maior aprofundamento essas mesmas habilidades e acrescenta novos 

conteúdos, mas não deixa de valorizar os que são avaliados no período mais inicial. 

Ele não enumera outros aspectos avaliados, mesmo quando questionado diretamente. Diz 

que usa os critérios enviados pela IES que se restringem atualmente a uma lista de 9 critérios sem 

maiores especificações: interesse; assiduidade/pontualidade; conhecimento evolutivo; relação com 

os pares; relação com a equipe da unidade; relação com os pacientes; relação com o preceptor; 

postura (atitude); habilidades. 

Numa primeira aproximação, nos pareceu que este entrevistado traz importância especial a 

um critério desta lista: o “conhecimento evolutivo”, que é o que ele mais valoriza no momento da 

avaliação.  Além disso, levanta um ponto importante que é a interação com os demais acadêmicos e 

profissionais da unidade na realidade quotidiana.  

Quando solicitado a dizer três palavras que relaciona imediatamente com a avaliação citou 

expectativa, conhecimento, competência. Três substantivos aos quais acaba acrescentando um 

quarto, de extrema relevância para a presente pesquisa: o feedback. De forma espontânea 

acrescenta: 

“Avaliação formativa e uma avaliação com feedback, né? Feedback é uma palavra 

também. Avaliação, aquela avaliação para dar notas e tem aquela avaliação que temos 

como referência para que o aluno perceba em que etapa do aprendizado ele está.”  

Ele explicita que os momentos de feedback são escassos em termos de tempo, sendo 

realizados ao grupo como um todo e não individualmente. O feedback individual fica reservado 

apenas aos alunos que se sobressaem (ou mesmo que demandam), por características positivas ou 

por estar aquém dos companheiros. Todavia, o entrevistado prefere os feedbacks realizados em 

grupo devido a sua adaptação à realidade de grupos grandes e da escassez de tempo. Por estes 

mesmos motivos ele considera que instrumentos de avaliação simples são mais bem-vindos à rotina 

da preceptoria. 

CONCLUSÕES 

A primeira entrevista foi realizada com um preceptor com grande experiência em 

preceptoria além de ser especialista da área (MFC), que não é característica comum a todos. Ele 

demonstra reconhecer a necessidade da avaliação formativa, assim como da somativa, apesar de não 

ser capaz de nomeá-las. Ele trouxe contribuições importantes. 
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Seu conhecimento sobre matrizes, ainda um pouco distante das noções de matriz de ensino e 

matriz de avaliação, nos dá um ponto de partida para o trabalho. Sua relação com o feedback, seu 

conhecimento deste conceito e seu atual costume de realizá-lo nos fazem esperar que a aplicação do 

novo instrumento não seja recebida com tanta resistência quanto poderia. 

Algumas das dificuldades identificadas durante a entrevista levaram-nos a revisar partes do 

instrumento, a fim de ampliar as possibilidades de interlocução. A identificação das habilidades e os 

níveis delas esperados para cada período (Gauthier et al (2013) chamam atenção para a importância 

de definir “níveis mínimos de domínio”)  é um exemplo do que pode ser feito num novo 

instrumento de avaliação e de que ele deve levar a novas formas de expressar resultados, que 

permitam interpretar as notas. Assim como a realização do feedback para o grupo e a facilitação do 

feedback individual, especialmente reduzindo o tempo demandado para isto. 
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Resumo 

O objeto de estudo da presente pesquisa em desenvolvimento como parte de uma dissetação de 
mestrado profissional é a análise dos mecanismos de avaliação de disciplinas práticas voltadas para 
Atenção Primária a Saúde (APS) de um curso de Medicina, e tem por finalidade culminar na construção 
de um instrumento de avaliação. Com isto, pretendemos facilitar e objetivar a avaliação dos acadêmicos 
no contexto de disciplinas com grande conteúdo prático. Levando em conta a ausência de instrução 
formal para docência nos cursos de graduação em Medicina, consideramos de grande relevância dar 
destaque às concepções e funções da avaliação nos processos de ensino e de aprendizagem. Para tal, 
destacamos os conceitos de avaliação diagnóstica e avaliação formativa, buscando trabalhá-los dentro 
do proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Medicina e 
respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e as diretrizes nacionais da APS. 
Trabalhamos ainda a ideia de feedback dando especial atenção às dificuldades que limitam seu uso apesar 
do reconhecimento de sua importância por grande parte dos professores. Tomamos como objetivos 
específicos: a) conhecer a forma corrente de avaliação no ensino da APS através da pesquisa de 
instrumentos já utilizados na instituição de ensino; b) identificar os pontos de maior relevância na 
avaliação de disciplinas práticas da APS; e c) construir instrumentos com critérios de avaliação 
formativa, somativa e de auto avaliação, orientados por matrizes de referência e destinados ao processo 
de avaliação na APS. Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa do tipo pesquisa-ação e busca a 
contribuição dos preceptores6 em atividade na construção do instrumento em questão. O artigo 
apresenta a análise da entrevista piloto realizada com um dos preceptores e as primeiras observações 
feitas a partir desta. 

Palavras-chave: Avaliação formativa. Avaliação diagnóstica. Avaliação na preceptoria de APS. 
Feedback. 

 
6 Preceptor é aqui um termo usado para “designar o professor que ensina a um pequeno grupo de alunos ou residentes, 
com ênfase na prática clínica e no desenvolvimento de habilidades para tal prática” (Ryan-Nicholls, apud BOTTI e 
REGO, 2008) 
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INTRODUÇÃO 

As questões voltadas à educação nos levam a pensar nos diversos aspectos que a envolvem, 

como o processo de ensino e aprendizagem escolar, o entendimento a respeito das políticas 

educacionais e suas implicações nas práticas pedagógicas. 

Sabemos que no Brasil a alfabetização é um tema de grande relevância e sua história, 

considerando a necessidade social e cultural de cada época, mostra-nos as constantes propostas e 

prescrições estabelecidas pelos governos. Essas metas em relação à alfabetização geram 

expectativas quanto ao trabalho dos professores alfabetizadores, que desenvolvem processos 

pedagógicos vinculados a um produto previamente determinado.   

Sendo assim, as avaliações, que fazem parte dos processos do fazer pedagógico, constroem-

se como uma matriz, que referenda as competências e habilidades na produção de resultados 

específicos para o trabalho educativo, tais como o desenvolvimento do “saber fazer” ou “aprender a 

aprender”.   

A prática da avaliação, historicamente, tem sido um “mecanismo de controle” dos tempos, 

dos conteúdos, dos processos, dos sujeitos e dos resultados. 

Vemos isso cotidianamente nas salas de alfabetização, onde são propostos em momentos 

avaliativos, produções de textos a partir de imagens que não tem significado algum para aquele 

grupo, não fazem parte do seu cotidiano, desconsiderado essas condições de produção textual e o 

caráter dialógico da linguagem, por não levar as crianças a se preocuparem com as estratégias do 

dizer, tendo em vista um interlocutor específico. 

Nessa perspectiva de avaliação, o aluno vai aprendendo que o que ele escreve é algo para ser 

corrigido e/ou avaliado pelo professor, transformando o texto produzido pela criança em um 

produto fechado, sem compreender para que serve de fato a escrita. 

Nas atividades avaliativas, que são desenvolvidas a partir de produções textuais, deve-se 

considerar, entretanto, as condições essenciais para que o enunciado seja tomado como unidade da 

comunicação discursiva. O trabalho de escritura de textos, nesse caso, deve ser motivado através de 

situações em que as crianças tenham o que dizer, saibam para quê e para quem irão escrever. De 

forma que se torne uma prática de linguagem, consciente, criativa, intencional, onde os indivíduos 

realizam em determinadas condições de produção visando atender a seus próprios propósitos e 

também os de seus interlocutores. 
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Queremos, através da nossa pesquisa, compreender e analisar, sob a ótica discursiva da 

linguagem, qual o papel da avaliação no processo ensino/aprendizagem, e o uso de produções de 

texto nesse processo. Pretendemos investigar ainda, de que modo os instrumentos de avaliação e os 

registros do processo ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, do 1º ao 3º anos do Ensino 

Fundamental podem possibilitar um acompanhamento do processo de apropriação da Língua 

Portuguesa pelas crianças, de forma a indicar o que elas sabem e o que ainda não sabem, com vistas 

ao planejamento do processo ensino-aprendizagem e a auto-avaliação da prática pedagógica.  

Com a intenção de identificar a(s) perspectiva(s) teórica(s) que orienta(m) o trabalho com a 

avaliação da Língua Portuguesa nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, materializada(s) nos 

documentos orientadores da Secretaria de Educação Municipal de Serra - SEDU, explicitando as 

concepções de linguagem, sujeito, alfabetização e avaliação do processo ensino-aprendizagem. Para 

isso pretendemos analisar e (re)construir, coletivamente, instrumentos de avaliação e registros do 

processo ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa que possibilitem refletir sobre o que as 

crianças de 6 a 8 anos já se apropriaram e que conhecimentos precisam ser trabalhados, em 

momentos de diálogo com os professores dos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os alicerces teóricos que embasarão a investigação apoiam-se na perspectiva bakhiniana de 

linguagem, considerando os pesquisadores e os participantes da pesquisa são sujeitos da ação, 

inseridos numa sociedade situada no tempo e no espaço sócio-histórico, político e cultural, e numa 

relação social dialógica e polifônica que reconhece o princípio da alteridade.  

Para Bakhtin o ato educativo é dialógico, sendo que a polifonia marca as relações 

horizontais desse ato, a pesquisa, por sua vez, constitui uma alternativa para identificar e organizar 

os significados implícitos e explícitos nas relações entre os aprendentes durante a pesquisa. 

Nessa perspectiva nos fundamentaremos nos conceitos de linguagem, texto\enunciado, 

dialogia e polifonia., partindo das obras “Estética da criação verbal”, “Marxismo e filosofia da 

linguagem”, problemas da poética de Dostoiévski.  

Também nos fundamentaremos em Paulo Freire nos conceitos de Educação; Docência e 

autonomia; Alfabetização através das obras Pedagogia do Oprimido; Política e Educação; Ação 

Cultural para a Liberdade; Cartas a Guiné-Bissau. 
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Para trabalhar conceitos de alfabetização traremos para o dialogo a autora Claudia Gontijo, 

através das obras O processo de alfabetização: novas contribuições; Alfabetização: a criança e a 

linguagem escrita. 

E para o conceito de avaliação traremos as obras de Maria Esteban, A avaliação no cotidiano 

escolar; Avaliar: ato tecido pelas imprecisões do cotidiano. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa será de cunho qualitativo, e irá se constituir em dois momentos. No primeiro 

momento desenvolveremos uma pesquisa documental, que subsidiará o segundo momento da 

pesquisa que terá natureza colaborativa. 

A escolha por essa opção metodológica se caracteriza na intenção de criar significado o e 

sentido para os sujeitos participantes da investigação. Sendo assim, será preciso que o pesquisador 

entre em diálogo com os sujeitos participantes.  

Por esse motivo, nos empenharemos, em todo o processo da pesquisa, interpretar os 

significados dos sujeitos envolvidos. 

Inicialmente, como citado acima, faremos uma pesquisa documental, analisando as fontes 

relacionadas à temática do estudo, a fim de compreender as intenções e os múltiplos determinantes 

que engendram a avaliação escolar. As fontes serão os documentos norteadores da rede de ensino, a 

política nacional de alfabetização e nesse processo, os registros no processo de ensino-

aprendizagem e dos instrumentos de avaliação do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, no 

Município da Serra (ES); 

Com a revisão e (re)conhecimento desses documentos norteadores, faremos através de uma 

pesquisa colaborativa, um diálogo com os professores na intenção de (re)construir, numa 

perspectiva discursiva, problematizar os instrumentos que já utilizam nas classes de alfabetização, a 

fim de (re)construir novos instrumentos numa abordagem discursiva.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Nos documentos orientadores direcionados às turmas de alfabetização que o Município da 

Serra disponibiliza aos professores, pedagogos e diretores, apresenta-se um caderno intitulado 

“Alfabetização: teoria e prática”, produzido pelas autoras Cláudia Maria Mendes Gontijo e 

Cleonara Maria Schwartz. 
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 Este caderno tem por finalidade subsidiar o trabalho de formação desenvolvido com os 

professores que atuam na rede. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Espírito 

Santo e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo do 

Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito.  

Nele, as autoras mostram que para entender as condições que propiciaram a adesão dos 

profissionais e dos pesquisadores da educação à “nova” forma de pensar a alfabetização, é preciso 

retomar a situação de ensino, nas décadas de 1970 e 1980. Nesse período, a reprovação, na primeira 

série do ensino de primeiro grau, chegou, no Brasil, a índices que foram considerados alarmantes 

(em torno de 50% das crianças evadiam e/ou eram reprovadas no final dessa série). Esse fracasso 

era justificado de diferentes maneiras: as crianças eram desinteressadas, mal nutridas, pobres, o 

ambiente em que viviam também era considerado pobre de estímulos, etc. Essas explicações foram 

criticadas durante a década de 1980, pois colocavam a responsabilidade do fracasso escolar nas 

crianças, nas suas famílias e no ambiente sociocultural em que viviam. Como resposta ao reiterado 

fracasso escolar na alfabetização, na década de 1990, são efetivadas mudanças que poderiam 

contribuir para a solução desse problema.  

Dentre as mudanças de natureza político-pedagógica, as autoras citam a implantação do 

sistema de ciclos em muitos municípios brasileiros, da progressão continuada, integrada ao sistema 

de ciclos, que não previa a reprovação nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

O tratamento dos três primeiros anos do ensino fundamental como um bloco pedagógico 

segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos e tem o 

objetivo de assegurar que todos os estudantes estejam alfabetizados aos 8 anos, ao término do 3º 

ano do ensino fundamental. 

A opção pelo sistema de ciclo se sustenta pelo entendimento de que cada criança aprende em 

um tempo, e que não cabe a reprovação se o processo de alfabetização não está concluído. 

Ao analisarmos o documento “Orientações pertinentes à função de pedagogo(a) nas 

unidades de ensino da rede municipal da Serra”, e observamos que na página 15 aparece a ideia de 

ciclo, como citado no documento anterior se desfaz, pois nesse documento onde trazem diversas 

orientações ao trabalho do pedagogo escolar, ao descreverem como devem proceder em relação as 

turmas de alfabetização, desconsideram a progressão continuada do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental, considerando essa progressão apenas do 1º para o 2º ano. Trazendo em seu texto que 

“A avaliação de primeiro ano far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento em formulário próprio elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 
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conjunto com os profissionais das Unidades de Ensino. A partir do segundo ano será adotado o 

sistema de créditos. A Ficha descritiva individual para o 1o ano do Ensino Fundamental com 

duração de 9 anos deverá acompanhar, obrigatoriamente, o Histórico Escolar sendo que uma cópia 

deverá constar no prontuário do(a) aluno(a). É escriturada trimestralmente pelo(a) professor(a), na 

qual deverá constar: nome da Unidade de Ensino, data, turma, ano letivo, nome do(a) aluno(a), 

registro descritivo do desenvolvimento do(a) aluno(a) e observações que se fizerem necessárias.”  

O texto também traz, na página 16, os procedimentos que cabe ao pedagogo desenvolver 

com a equipe, como: “1- Orientar o corpo docente em relação a avaliação do primeiro ano que 

deverá ser assumida como princípio processual, diagnóstica, participativa, formativa e 

redimensionadora da ação pedagógica.”  

Consideram a avaliação do primeiro ano como processual, nos dando a entender que nos 

outros anos, 2º ao 5º, a avaliação terá um caráter diferenciado. A partir do 2º ano o professor deverá 

utilizar instrumentos avaliativos que gerem créditos para seu avanço. Como vimos no documento 

“Projeto de implantação da Língua Inglesa nos anos iniciais”, e na página 15 diz que  “Em termos 

de registro, o professor deverá utilizar o diário de classe, para turmas de segundo a quinto ano, cujas 

avaliações do trimestre e suas respectivas recuperações deverão ser registradas creditando cem 

pontos ao longo do ano letivo, de acordo com escrituração municipal vigente nas escolas. Somente 

o primeiro ano será avaliado por ficha descritiva individual por aluno com objetivos específicos 

para o ano letivo.”  

Outro documento analisado foi a “Proposta Curricular de Língua Portuguesa - Ensino 

Fundamental Anos Iniciais”, nesse documento apresenta-se os conhecimentos e objetivos que 

devem ser considerados para o trabalho de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

Ao ler o documento observamos que este apresenta para o 1º, 2º e 3º ano os mesmos 

conhecimentos e objetivos na dimensão da leitura como produção de sentidos, produção de textos 

orais e escritos e sistema de escrita. Trazendo em sua legenda a seguintes orientações para registro 

como:  

● Início do processo de sistematização do conhecimento. 

● Conhecimento a ser sistematizado com mais intensidade. 

● Consolidação do conhecimento. 
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Mostrando, mais uma vez uma incoerência para o momento de avaliação. No trabalho 

pedagógico consideram uma continuidade do processo de alfabetização do 1º ao 3º ano, 

considerando o início do processo até sua consolidação.  

Outras análises e interpretações, realizadas durante a pesquisa, serão delineadas de forma 

sistemática, de forma a identificar as compreensões sobre as representações dos professores através 

dos instrumentos avaliativos utilizados atualmente.  

A intenção da proposta é desenvolver num constante processo de negociação, a partir do 

qual buscaremos, através do diálogo, a participação coletiva de todos os sujeitos envolvidos. Com a 

intenção de fomentar a ideia de que, as ações durante o processo avaliativo são constantes e 

contínuas, sendo um movimento dinâmico em que as trocas contribuem para a aprendizagem e o 

crescimento de todos os envolvidos neste processo. 

CONCLUSÕES  

Percebemos a importância do tema em estudo no sentido de alcançar novos patamares no 

ensino brasileiro, onde o educador tenha como prioridade romper concepções e aprender frente aos 

desafios desse cenário que se impõe, entendendo as novas regras sociais e as incertezas e 

instabilidades do momento em que vivemos. Para isso, promoveremos modos diferentes de olhar 

para o processo de ensino aprendizagem, como também maneiras de pensar a si mesmo, aos outros, 

os problemas, buscando caminhos para trilhar uma educação que tenha o objetivo de transformar.  

A avaliação só terá sentido dentro da escola se estiver atravessada pela reflexão sobre a 

produção do fracasso/sucesso escolar no processo de inclusão/exclusão social, buscando uma 

prática avaliativa onde o aluno seja protagonista de sua própria aprendizagem e os educadores 

considerem a escola um lugar de construção de uma nova realidade social, lugar de práticas 

libertadoras e não um espaço de reprodução construindo uma perspectiva verdadeiramente 

democrática de avaliação. 
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Resumo 

Esta pesquisa integra estudos desenvolvidos na linha Formação de Professores, do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH), do Instituto Federal do Espírito Santo e no âmbito 
do Grupo de Pesquisas em Alfabetização Escolar (GEPALES), coordenado pela Profª Drª Fernanda 
Zanetti Becalli. Tem como objetivo compreender a importância da avaliação, no processo de ensino-
aprendizagem, nas turmas de alfabetização do Município de Serra, partindo da análise dos instrumentos 
de avaliação e de registros utilizados pelos professores do 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental, na 
intenção de (re)pensar e (re)construir instrumentos numa perspectiva discursiva. Pretendemos repensar 
o processo de avaliação no sentido de construir práticas pedagógicas democráticas. Especificamente, 
concentramos atenção na avaliação da área de Língua Portuguesa, na dimensão da produção de texto, 
buscando compreender os sentidos produzidos para essa avaliação, no contexto das práticas de 
alfabetização. A pesquisa será de cunho qualitativo, e será construída em dois momentos. O primeiro 
momento será de natureza documental, através da análise dos documentos norteadores do munícipio 
de Serra (ES), que tratam dessa temática como também os instrumentos avaliativos utilizados pelos 
professores alfabetizadores, observando a influência das matrizes presentes nos documentos. No 
segundo momento desenvolveremos uma pesquisa colaborativa afim de (re)construir, numa perspectiva 
discursiva, os instrumentos avaliativos utilizados pelos professores alfabetizadores deste município. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa nos fundamentaremos teórico e metodologicamente na filosofia 
bakhtiniana de linguagem. 

Palavras-chave: Alfabetização. Avaliação no processo ensino-aprendizagem. Formação de professores 
alfabetizadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO PARA APRENDIZAGEM E SUAS 

IMPLICAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

 

Rejane de Oliveira Alves – UFBA  

Pietro Matheus Bompet Fontoura Alves – UFBA  

Gabriela Silva De-Gino – UFBA  

Elisama de Jesus Gonzaga Santos – UFBA 

 

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 322 

INTRODUÇÃO  

A importância da Avaliação para Aprendizagem nas discussões que permeiam o campo 

educacional consiste compreender e ampliar a concepção de avaliar em detrimento de examinar. Os 

estudos da Avaliação devem favorecer o desenvolvimento de práticas avaliativas comprometidas 

com a aprendizagem de todas as pessoas envolvidas no processo aprendizagemensino (ESTEBAN, 

2003).  

As pesquisas que temos realizado nos sinalizam que a temática Avaliação gera tensões em 

meio às controvérsias do ato avaliativo, pois se por um lado há o desejo de que todos/as aprendam, 

por outro, as atividades pontuais não têm favorecido a efetivação das aprendizagens básicas. Deste 

modo, em termos de formação de professores, planejamento do ato pedagógico e práxis docente as 

tensões se revelam mais fortemente nos ditos “momentos avaliativos”. 

Este contexto é experienciado pelos mais diversos profissionais, tendo em vista a 

superficialidade com que o tema tem sido tratado na formação inicial e pela escassez dessa 

discussão na formação continuada.  Nesse sentido, faz-se necessário compreender as demandas 

urgentes e emergentes das escolas, buscando apreender sobre o cotidiano escolar, a rotina 

pedagógica, as relações estabelecidas, a fim de contribuir para a melhoria e transformação do seu 

modo de avaliar para a aprendizagem.  

Mobilizados por este fim, desenvolvemos uma proposta de pesquisa com o objetivo de 

estudar e (re)construir práticas avaliativas com as professoras de uma escola da rede pública de 

Educação do município de Salvador/BA. O público alvo da pesquisa foram docentes que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a importância de compreender e ampliar a 

concepção de avaliação. Entendemos avaliar como um ato pedagógico e político que se desenvolve 

a partir da tomada de decisão para a melhoria do processo de aprenderensinar (ESTEBAN, 2003).  

Ressalta-se que o objetivo principal da avaliação não é o resultado, mas a aprendizagem, 

conforme defendem Luckesi (2011), Freitas e Fernandes (2007), Villas Boas (2006; 2007), Esteban 

(2003) e Hoffmann (1998). A justificativa para a realização da pesquisa foi aprofundar a discussão 

acerca da avaliação e (re)construir práticas avaliativas para que os/as professores/as construam 

instrumentos/procedimentos, bem como os critérios de avaliação que contribuam para a consecução 

dos objetivos de aprendizagem propostos para cada ano escolar. Somado a isso, buscamos trabalhar 

a sensibilização para a dimensão da negociação no processo avaliativo.  
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 A pesquisa está sendo desenvolvida por um grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação de 

uma Universidade Pública Federal em parceira com uma instituição pública de Educação Básica, a 

partir de imersões no espaço-tempo da escola parceira com a promoção de diálogos com as 

professoras participantes.  

AVALIAR E SEUS SENTIDOS MÚLTIPLOS E PLURAIS  

Atualmente, os exames nacionais têm sido realizados para os anos escolares 2º e 5º ano do 

Ensino Fundamental I e as escolas se veem no dilema de desenvolver um trabalho intenso de 

alfabetização e letramento, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática para que seus/suas 

alunos/as demonstrem essas aprendizagens quando são avaliados pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). Mas ao contrário da perspectiva da escola que precisa avaliar para 

proporcionar aprendizagens, portanto, avalia para a aprendizagem, os exames nacionais são 

pontuais e não realizam a avaliação da aprendizagem, mas sim verificam pontualmente em 

determinado tempo se o/a aluno/a sabe ou não sabe, se aprendeu ou não aprendeu.  

Neste contexto, faz-se necessário a ampliação epistemológica do termo “avaliação” para 

além das concepções relacionadas a “verificação” e a prática do exame, de modo a permitir aos 

sujeitos envolvidos nos processos educativos a compreensão dos avanços, limites e tensões 

encontradas na construção das aprendizagens. O ato de avaliar é compreendido pela valorização dos 

conhecimentos (re)construídos e, segundo Luckesi (2011, p. 62) “a avaliação, diferentemente da 

verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão 

do que fazer ante ou com ele”, diferentemente de se estabelecer classificações estáticas tampouco 

atribuições de simples valores. 

Nesse mesmo sentido, defende Villas Boas (2007, p. 15) que “não se avalia para atribuir 

nota, conceito ou menção. Avalia-se para promover a aprendizagem”. Assim, concordamos com os 

autores porque entendemos a avaliação como acompanhamento dos processos de 

aprendizagemensino. (ESTEBAN, 2003). 

No desenvolvimento deste projeto, uma linha importante é a formação de professores/as 

que, fortalecida na perspectiva das práxis (teoria e prática imbricadas), tem contribuído para a 

ampliação de conhecimentos, a troca de experiência entre todos/as os/as envolvidos/as tem se 

revelado como potencial pesquisante e formativo para a transformação das práticas avaliativas em 

prol das aprendizagens dos sujeitos.  
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O espaço-tempo da escola foi negociado a partir dos tempos formativos dedicados ao 

planejamento das atividades pedagógicas pelas professoras da Educação Básica. Trata-se de 

espaços de estudos, de troca de experiências e compartilhamento de saberes-fazeres na escola. Aos 

poucos, elencamos os temas de estudos a partir das necessidades formativas das professoras, assim, 

durante a investigação tem surgido inquietações acerca do que é avaliar, quais práticas avaliativas 

são fundamentais para o contexto dos anos iniciais, quais critérios de avaliação são essenciais para 

construção das aprendizagens no referido contexto escolar. 

As inquietações são ainda mais tênues quando o enfoque é o rendimento dos/as alunos/as 

frente às demandas externas, promovidas pelos exames nacionais e também municipais, que tendem 

a culpabilizar os/as professores/as pelos baixos resultados nestes testes. Contudo, rendimento não 

significa aprendizagem e, portanto, não é treinando os/as estudantes que iremos garantir a 

aprendizagem, como algumas escolas são estimuladas a proceder. Isso pode se caracterizar como 

mascaramento dos resultados que podemos denominar pseudoresultados.  

Estas avaliações externas padronizadas corroboram ainda no processo de exclusão por não 

incluírem as diferenças no modo e tempo de aprendizagem de cada aluno/a, e as demais 

desigualdades existentes no âmbito escolar, atendendo uma lógica mercadológica de educação, 

onde o desenvolvimento coletivo dos alunos é sobreposto pelo individualismo, na eleição dos 

“melhores” que são selecionados por meio das notas atribuídas decorrentes destas avaliações 

(FREITAS, 2001).  

 Os pressupostos metodológicos que sustentam este trabalho têm sua base no método 

dialético, orientado pela pesquisa qualitativa colaborativa com elementos da pesquisa-ação. A 

pesquisa qualitativa do tipo colaborativa, segundo Oliveira (2010, p. 37) envolve “um processo de 

reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 

detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”, 

trabalhando sempre com o princípio da negociação e diálogo. A influência da pesquisa-ação ocorre 

quando partimos da necessidade formativa dos sujeitos, com vista a alcançar os objetivos 

construídos na relação dialógica.   

Para construção de informações, utilizamo-nos da produção teórica da área de Avaliação da 

Aprendizagem para estudo e planejamento das atividades, associado aos registros escritos nos 

cadernos de acompanhamento das atividades desenvolvidas por todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa (professoras da Educação Básica, estudantes de graduação e pós-graduação e professoras 

da Educação Superior).  
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As professoras da escola parceira têm formação em nível superior, possuem mais de cinco 

anos de exercício da atividade docente e compõem o quadro efetivo da rede pública de Educação. A 

partir da apresentação formal do projeto de pesquisa e devidas adequações sugeridas pelas 

professoras, estas aderiram voluntariamente, assinando o Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido, no qual nos comprometemos em preservar a identidade, conforme os critérios éticos da 

pesquisa.    

(IN)CONCLUSÕES 

Ao refletirmos sobre os diálogos estabelecidos na escola, destacam-se as inquietações das 

professoras acerca das múltiplas conceituações equivocadas sobre a avaliação, quais sejam: testar, 

medir, verificar, constatar, examinar. Ainda nesse diálogo, buscamos desconstruir os mitos sobre o 

ato avaliativo caracterizado como um conjunto de regras pré-definidas que se inicia com o ensino, 

seguido do teste (exame) que gera resultados (na maioria das vezes numéricos) e é 

apresentado/publicado como se fosse o conhecimento válido/verdadeiro. 

Ao contrário de tudo isso, temos buscado sensibilizar o olhar para as produções contínuas e 

o entendimento de que a avaliação é um processo e, portanto, não ocorre em momento posterior ao 

ensino, mas sim concomitante ao processo de aprenderensinar (ESTEBAN, 2003). Ou seja, a 

medida que ensinamos, avaliamos e aprendemos. 

Tendo em vista que a pesquisa se encontra em andamento, na etapa atual as professoras 

concordaram em analisar seus próprios instrumentos/procedimentos e critérios avaliativos, 

repensando a realidade escolar. Nesse sentido, estamos organizando ateliês didático-pedagógicos 

para elaboração de enunciados claros que atendam aos objetivos de aprendizagem e sejam 

vinculados aos critérios de avaliação para construção das múltiplas aprendizagens. 

 A investigação aprofundada acerca da avaliação constitui uma importante contribuição para 

o universo escolar e acadêmico, com enfoque na formação de professoras/es, especialmente no que 

tange a ampliação do repertório teórico, sem perder de vista a dimensão das práxis no contexto 

educacional. 
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Resumo 

A discussão sobre avaliação é o tema central deste trabalho, que ora apresentamos com os resultados 
parciais de uma investigação. O objetivo principal é estudar e (re)construir práticas avaliativas com as 
professoras de uma escola da rede pública de Educação do município de Salvador/BA que atuam do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental. O pressuposto metodológico é a pesquisa qualitativa do tipo 
colaborativa na qual os sujeitos envolvidos na pesquisa (professoras da Educação Básica, estudantes de 
graduação e pós-graduação e professoras da Educação Superior) dialogam e negociam sobre as 
temáticas de estudo em torno das práticas avaliativas. O espaço-tempo da escola fora negociado com as 
professoras da Educação Básica, dentro da carga horária prevista para o planejamento das atividades 
pedagógicas, conforme cronograma da escola. Isso foi definidor das etapas de desenvolvimento da 
pesquisa que se organizaram a partir do estudo e planejamento das ações, sendo estas associadas aos 
registros escritos nos cadernos de acompanhamento das atividades desenvolvidas por todos os sujeitos 
envolvidos na pesquisa. Com a dimensão da negociação e do diálogo entre Escola e Universidade, os 
estudos acerca das concepções de avaliar tem proporcionado novas formas de pensar e praticar a 
avaliação. Na etapa atual da investigação, as professoras têm buscado analisar seus próprios 
instrumentos/procedimentos e critérios avaliativos, a fim de melhorar suas práticas avaliativas. Nas 
etapas seguintes da investigação serão desenvolvidos ateliês didático-pedagógicos pelas professoras com 
a mediação dos demais envolvidos na pesquisa com intuito de trabalhar na melhoria dos enunciados 
com objetividade, construção de critérios de avaliação, comprometidos com as múltiplas aprendizagens 
dos sujeitos. 

Palavras-chave: Avaliação para Aprendizagem; Educação Básica; Formação de Professores/as.  
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da aprendizagem se constituiu ao longo da história da Educação como parte 

integrante e indissociável do processo de ensino. Mesmo sendo algo tão comum no cotidiano 

educacional ainda se fazem necessárias reflexões e retomadas de discussões sobre este tema. No 

decorrer dos anos a avaliação vem sendo utilizada como instrumento de controle, seja para a 

verificação da aprendizagem dos alunos e da aplicação de conteúdos por parte dos professores, seja 

para classificar os estudantes e suas aprendizagens e conhecimentos. Desta maneira acaba por se 

afastar de sua função pedagógica e se aproxima cada vez mais de uma ação meramente burocrática, 

esvaziada de sentidos para o docente e para o sujeito aprendente que, frequentemente, não obtém 

retorno sobre os motivos que levaram a um resultado considerado insuficiente. 

Entendo que a avaliação da aprendizagem deve estar a serviço do ensino e da aprendizagem. 

Do ensino pois através da avaliação o professor pode analisar as aprendizagens e repensar 

estratégias que possibilitem aos estudantes superar as dificuldades. Além disso, é importante que os 

docentes compreendam que é importante dialogar com os estudantes sobre essas dificuldades. 

Investigar como eles percebem essas dificuldades. Argumento que a ausência desse diálogo e, em 

alguns casos, a pré-disposição de usar a avaliação como instrumento disciplinador, tem contribuído 

para a discriminação/exclusão daqueles estudantes que apresentam maiores dificuldades de 

aprendizagem.  

Neste texto apresento parte das reflexões que venho desenvolvendo como bolsista de 

Iniciação Científica. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que tem como objetivo 

discutir as implicações que a avaliação tem como um dos mecanismos que corroboram para uma 

ideia de fracasso escolar ainda muito presente nas escolas. Uma perspectiva que tende a 

desqualificar aquele que não se enquadra às regras pré-estabelecidas. Optei por trazer as 

contribuições de Esteban (2001) que a partir do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal de 

Vygotsky elabora uma nova percepção para o erro no processo de construção da aprendizagem. 

Argumento que uma avaliação responsável (PEREIRA, 2019) pode ser potente na reversão desse 

quadro. 
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DICOTOMIA ERRO E ACERTO, SABER E NÃO-SABER   

Comumente o ato de avaliar, principalmente pautado em provas e testes, se resume em 

verificar e aferir a quantidade de erros e acertos dos estudantes e para classificá-los. Obviamente, 

aqueles que obtêm mais acertos com frequência são considerados os melhores alunos, enquanto os 

que pouco acertam tendem a ser desqualificados como “aqueles que não querem nada”, ou “não dão 

mesmo para os estudos”. Em uma ou outra situação errar tende a ser considerado uma falta grave na 

escola, contraditoriamente, o local aonde vamos para ter acesso e aprender aquilo que ainda não 

sabemos. Um local em que o erro é entendido como algo estritamente negativo e a recorrência no 

erro passa a justificar inúmeros processos de exclusão dos estudantes e de seus saberes. Uma 

exclusão que se justifica no processo de hierarquização dos conhecimentos tendo em vista que a 

escola privilegia e assume como de natureza superior aqueles conhecimentos sistematizados nos 

diferentes campos científicos e acadêmicos, o que deixa de fora os saberes narrativos (PEREIRA, 

2012), conhecimentos trazidos pelos estudantes de sua realidade concreta e leitura de mundo. Esses 

tendem a ser desconsiderados e descartados dentro do ambiente escolar, significados como não-

saber. 

Nesta perspectiva, entende-se que o erro é resultado do desconhecimento, revelador do 

não-saber do(a) aluno(a), portanto uma resposta com valor negativo. O erro deve ser 

substituído pelo acerto, que é associado ao saber, e se revela quando a resposta do(a) 

aluno(a) coincide com o conhecimento veiculado pela escola, este sim, “verdadeiro”, 

valorizado e aceito, portanto positivamente classificado. (ESTEBAN, 2001, p. 15) 

Essa lógica que orienta as práticas avaliativas hierarquiza, classifica e discrimina saberes e 

pessoas, favorecendo relações antagônicas acabam por dificultar “a expressão dos múltiplos 

saberes, negando a diversidade e contribuindo para o silenciamento dos alunos e alunas — e porque 

não, de professores e professoras” (ESTEBAN, 2001a, p.15). Uma situação que tende a 

desfavorecer a aprendizagem entendida como processo singular de construção humana. 

Fortalecendo e legitimando um modelo de ensino tecnicista e bancário em que se pretende incutir 

nos estudantes o conhecimento verdadeiro e certo que a escola detém. Como destacou Freire 

(2017), “desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador, o depositante” (p. 80).   

Mas cabe indagar se concebidos e atuados dessa forma o ensino é capaz de garantir que as 

aprendizagens desejadas se realizem. É de fato produtivo pensar que as aprendizagens só podem 

ocorrer em uma única direção? Que todos os estudantes devem responder da mesma forma para que 
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possam receber a aprovação por seus esforços? Em que medida o docente é capaz de prever 

antecipadamente os caminhos percorridos por cada estudante para chegar a uma resposta lógica? 

Por que essa lógica é menos válida do que aquela esperada pelo professor? Os moldes de avaliação 

vigentes podem nos revelar pelos processos de aprendizagem percorridos pelos alunos?  

Sobre essas indagações Garcia (2001) nos diz que 

O resultado da prova pouco dirá ao professor ou professora sobre o processo de 

aprendizagem de cada aluno; sobre as dificuldades que cada um enfrenta e do que   

sabe além do perguntado  na prova; de sua capacidade de fazer sínteses, de comparar, 

de criticar, de criar; e o que é mais importante, o que do que foi ensinado e aprendido 

contribuiu para que cada um dos alunos e alunas melhor compreendesse a sociedade 

em que vive, a natureza da qual faz parte e a si mesmo como ser da natureza e da 

cultura. (p. 42)  

Acrescento que a possibilidade de dizerem mais sobre essas questões depende das perguntas 

que cada professor precisa se fazer sobre o que espera de seus alunos e estar aberto para ouvi-los 

sobre isso.  

ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL E AVALIAÇÃO 

A partir da constatação dessa realidade escolar comecemos a ter um novo olhar sobre o que 

é erro e acerto e se de fato no centro do processo avaliativo faz sentido essa dicotomia, esse 

binarismo que contrapõe o erro ao acerto. Qual o sentido de avaliar apenas para aferir erros e 

acertos? E o que se faz a partir da constatação do número de erros e acertos? O que é possível 

analisar para além do acerto e do erro? Esteban (2001b) nos aponta que podemos olhar para além do 

saber e o não-saber, podemos ter uma atenção especial para o ainda-não- saber, este último conceito 

é muito importante para rompermos com o binarismo certo/errado que costuma orientar as práticas 

avaliativas. 

O ainda-não-saber pode ser considerado uma analogia ao conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal de Vygotsky, sendo assim o   saber é a Zona de Desenvolvimento Real 

e o não-saber a Zona de Desenvolvimento Potencial, sendo assim o ainda-não-saber é um 

entrelugar.  

Na prática este conceito ressalta o ensino/aprendizagem como um processo 

multidimensional e solidário, propõe uma ruptura com o antagonismo erro/acerto e, 

pondo em diálogo a teoria e a prática, imprime mudanças no repertório de 
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possibilidades de interpretação da atuação infantil. Cria novas bases para a atuação 

docente. (ESTEBAN, 2001b, p. 146. Grifo meu) 

As mudanças no repertório de possibilidades de interpretação tanto infantil e docente são 

possíveis pois o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal leva a olhar para as respostas 

dadas pelos estudantes como uma construção coletiva de conhecimentos e deste modo pode 

apresentar tantos os saberes e os não-saberes , fazendo com que busquemos compreender melhor a 

lógica do aluno na construção de sua aprendizagem. 

AFINAL, ERRAR É FRACASSAR? 

Ao discutir a necessidade de ressignificar a forma pela qual, em geral, o erro tem sido 

concebido na escola, Esteban se apropria das contribuições de Vygotsky, mas especificamente da 

noção de Zona de Desenvolvimento Proximal para defender a necessidade de o professor assumir 

uma postura investigativa no sentido de identificar as dificuldades e potencialidades que os 

estudantes podem encontrar no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Um processo que 

não é linear ou etapista, e que pode avançar desde que o docente consiga promover situações de 

interação entre os estudantes e os objetos de estudo. Para isso, essa postura investigativa precisa 

tomar o erro como um indicador que oriente uma busca e provoque questionamentos e reflexão por 

parte do sujeito aprendente. Questionamentos que precisam ser criteriosamente organizados pelo 

professor de forma a possibilitar a construção de uma aprendizagem mais eficaz. O erro se 

transforma então em objeto de pesquisa capaz de possibilitar a reorientação do fazer pedagógico 

tornando “possível ampliar o conhecimento que as crianças já possuem: o desconhecimento é o que 

elas necessitam aprender, indica aprendizagens potenciais, e não o que definitivamente não sabem. 

(ESTEBAN, 2001b, p. 147) 

 Além disto, esta postura implica assumir uma perspectiva de avaliação como parte do 

processo de construção do conhecimento. Não havendo a preocupação em rotular as respostas em 

certo e errado permite-se o deslocamento do eixo central da avaliação de classificação em certo e 

errado e um modelo referencial de acerto para a indagação do conhecimento existente e em 

construção (ESTEBAN, 2001b). Sendo assim, a autora defende que o “objetivo é tratar o saber e o 

não-saber como situações inerentes ao processo ensino/aprendizagem” (ESTEBAN, 2001b, p. 143).  

Para isso é necessário  

redefinir o sentido de erro e tentar desenvolver mecanismos para que os/as 

professores/as possam identificar que o erro encarna também uma dimensão criativa e 
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múltiplos conhecimentos, que o erro nos oferece pistas importantes, assinala 

trilhas não percebidas, que devem ser consideradas e exploradas. Este debate nos 

ajuda a buscar outros balizadores para a prática da avaliação (ESTEBAN, 2001b, p. 

143) 

Desta forma, errar deixa de significar fracassar e passa a ser concebido como um momento 

de um processo de construção de conhecimento/aprendizagem. Construção singular, mas que não 

pode prescindir de um professor capaz de acolher o sujeito que aprende respeitando seu tempo, sua 

individualidade. Desenvolvendo uma avalição responsável.   
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Resumo 

A avaliação é parte integrante e indissociável do processo de ensino e pode ser um poderoso 
instrumento para auxiliar ao docente a definir estratégias que favoreçam a aprendizagem dos 
estudantes. No entanto, frequentemente não tem sido assim. É possível afirmar que nos diferentes 
níveis de ensino a avaliação da aprendizagem tende a ser realizada de forma burocrática e esvaziada de 
sentidos pedagógicos. No presente trabalho proponho uma reflexão sobre como a avaliação da 
aprendizagem tem tido a função de classificar estudantes sem que, necessariamente, aquilo que eles 
sabem seja levado em consideração. Neste trabalho, desenvolvido a partir da pesquisa de Iniciação 
Científica, busco problematizar o binarismo erro-acerto argumentando que esse binarismo em uma 
concepção de conhecimento como verdade e de ensino como processo de transmissão de verdades 
pré-estabelecidas que justificam a supervalorização daquilo que é significado como certo e contribuí 
para a desqualificação/marginalização daqueles que não atendem as expectativas. No texto me aproprio 
das contribuições de Esteban (2001), que se utiliza do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 
para elaborar uma nova visão sobre o erro. Partindo dessas reflexões busco repensar a função do erro 
no processo de ensino/aprendizagem considerando o erro não mais como apenas um não saber e 
assumindo o erro como um ainda não saber que nos convida a reexaminar a postura do professor diante 
do erro do aluno propondo-se a adoção de uma postura investigativa no processo de avaliação da 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Errar- Acertar. Zona de Desenvolvimento Proximal. 
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INTRODUÇÃO 

O Colégio Farroupilha, instituição de educação básica localizada em Porto Alegre/RS, com 

134 anos de existência, tem como missão educar para formar cidadãos competentes, éticos e 

globais. O Colégio preza, entre os seus valores fundamentais, pelo bom relacionamento, pela 

disciplina e organização e intenciona mobilizar os estudantes a assumirem seu papel no mundo, 

sendo capazes de ajudar na construção de uma sociedade ética, justa e solidária, promovendo o 

saber fazer para uso individual e coletivo.  

Para alcançar tais objetivos, é necessário que sejam propostas ações na dinâmica escolar que 

promovam o desenvolvimento de competências socioemocionais nos estudantes. Para tanto, foi 

construída uma Matriz Socioemocional que foi implantada no ano de 2016. Por meio da Matriz 

Socioemocional, busca-se oportunizar, de maneira interdisciplinar e coerente com as Matrizes 

Curriculares, reflexões e vivências relacionadas aos três eixos fundantes da Matriz, a saber: 

Identidade, Convivência e Cidadania. A escolha dos eixos foi pautada na observância dos valores 

da escola, conforme declarado no seu Projeto Pedagógico.  

Construída de forma colaborativa, é possível observar, no planejamento do professor e nas 

ações em sala de aula, a atenção direcionada ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais. 

Nas seções a seguir, apresentam-se algumas experiências que foram realizadas com estudantes de 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais - a fim de desenvolver as habilidades expressas na referida 

Matriz.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Projeto Pedagógico do Colégio Farroupilha (2020) enfatiza que a principal função da 

escola é trabalhar para o desenvolvimento de competências, concebidas como a conjugação de 

aspectos cognitivos e emocionais que se relacionam com saber fazer para uso individual e para o 

desenvolvimento da sociedade como um todo. Assim, além de reforçar seu papel no contexto social, 

não apenas em termos de instrução e de disseminação do conhecimento, a escola contemporânea 

também contribui para o desenvolvimento de práticas em que a socialização e a convivência passam 

a ter destaque na produção de sujeitos responsáveis, proativos, conscientes, criativos e inovadores. 

Portanto, entendemos que todas as vivências oportunizadas no decorrer dos processos de ensino e 

de aprendizagem são essenciais, pois, além do domínio do conhecimento, nossos estudantes cada 
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vez mais se tornam capazes de efetuar leituras de mundo fundamentais para a realização das 

escolhas que julgarem necessárias.  

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) reforça ainda a relevância da 

abordagem de assuntos que expressam conceitos e valores básicos à convivência social, à 

democracia e à cidadania, atendendo a questões importantes e urgentes para a contemporaneidade. 

Entre as dez competências gerais da base, pelo menos quatro articulam conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores relacionados ao desenvolvimento socioemocional. São elas: competências sete, 

oito, nove e dez, as quais se relacionam às questões de argumentação, autoconhecimento e 

autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania.  

Delors (2012) salienta que a educação do século XXI deve estar embasada em quatro pilares 

a fim de que o estudante esteja melhor preparado para enfrentar os desafios da sociedade 

contemporânea: aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. Tendo como premissa a 

necessidade do desenvolvimento dos quatro pilares acima destacados, a equipe do Serviço de 

Orientação Educacional e Psicologia Escolar do Colégio Farroupilha (SOE), durante o ano de 2014 

e 2015, desenvolveu estudos e grupos de trabalho com o objetivo de elaborar uma Matriz 

Socioemocional, implantada em todos os níveis de ensino em 2016. Para (Santos, et al., 2017) 

a construção da Matriz Socioemocional surgiu da necessidade de promover o 

desenvolvimento integral do estudante nas dimensões cognitiva, emocional, social e 

moral. Bem como, assegurar que as competências socioemocionais fossem 

contempladas de forma sistemática e intencional pela escola e implantar ações que 

favorecessem o desenvolvimento dessas. (Santos, et al., 2017). 

Nesse sentido, a sistematização de um currículo que contemple outras dimensões, além das 

cognitivas, vai ao encontro das premissas da educação para o século XXI e também da missão do 

Colégio Farroupilha de formar cidadãos competentes, éticos e globais, pois “as habilidades 

socioemocionais seriam aquelas que permitem ao indivíduo saber lidar consigo mesmo, com os 

outros e realizar tarefas de forma competente e ética” (TACLA et al., 1999). 

Nas seções a seguir, são apresentados alguns projetos e ferramentas utilizadas com os 

estudantes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (que selecionamos como recorte para este 

encontro) a fim de operacionalizar o trabalho com a Matriz Socioemocional.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nos Anos Iniciais, para desenvolver os eixos da Matriz, realizam-se várias estratégias, no 

cotidiano escolar, que buscam promover o autoconhecimento, o autoconceito e a autoestima. Os 

projetos e as ferramentas de liderança adotadas contribuem para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais, qualificando o desempenho acadêmico e a promoção de relações 

mais positivas. A seguir, apresentaremos alguns dos projetos desenvolvidos e das estratégias 

utilizadas com os estudantes.   

Projetos de Promoção da Convivência Escolar  
Desde o primeiro ano de implantação da Matriz Socioemocional, um dos projetos que 

compõe o Calendário Escolar está associado ao Dia Mundial de Combate ao Bullying. Desde 2016, 

na semana do dia 20 de outubro, a escola promove atividades de reflexão e discussão com os 

estudantes, relacionadas ao eixo Convivência da Matriz. O projeto, que já contou com quatro 

edições, contemplou desde exposições com a temática até a construção coletiva do novo Código de 

Conduta e Convivência da escola. 

A exposição Em Seu Lugar foi uma realização inspirada no Museu da Empatia, em especial 

no projeto internacional A Mile in My Shoes. Assim, a experiência mobilizada pela proposta inglesa 

possibilitou que todos os membros da comunidade escolar escutassem relatos de situações de 

preconceito ou de superação que foram marcantes na vida de alguém da comunidade escolar. Ao 

todo, foram disponibilizados 20 áudios que abordaram bullying e convivência na escola, 

preconceito racial, superação de doença na família, diagnósticos de anorexia, autismo e TDAH, 

abandono na infância, dificuldades financeiras e a experiência da maternidade. Os estudantes 

trabalharam, com a equipe de SOE e professores, diferentes abordagens a partir dos relatos. 

Em 2019, outra exposição intitulada E Se? Você precisa olhar o outro foi organizada para 

auxiliar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais com os estudantes. Na exposição, os 

participantes foram convidados a ler frases sobre momentos de desrespeito e bullying vividos por 

personalidades reais, como Justin Timberlake, e fictícias, como Harry Potter, e, em seguida, 

descobrir o autor do relato. Além disso, os participantes foram convidados a deixar uma mensagem 

e a recolherem outra, do varal da empatia. Finalmente, todos foram incentivados a deixar sugestões 

de ações para serem realizadas futuramente pela escola.  
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Construção do novo Código de Conduta e Convivência  
Ao longo do ano de 2018, um grupo formado por educadores de diferentes níveis de ensino 

dedicou-se à reescrita do Código de Conduta e Convivência do Colégio Farroupilha. O documento 

foi construído com base em encontros e dinâmicas que trouxeram as percepções de estudantes, 

professores e também de pais, e reúne as normas fundamentais para o bom convívio nos ambientes 

escolares.  

Para os estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, foi elaborado, junto com as 

crianças, um Código de Convivência Ilustrado. Para a construção desse documento, o grupo de 

educadores contou com a ajuda de um ex-aluno, o escritor e ilustrador Carlos Augusto Pessoa de 

Brum, que traduziu em imagens os pontos considerados importantes pelos grupos de estudantes. O 

documento traz desenhos em forma de combinações. As crianças pontuaram algumas questões, 

como escutar com atenção; não atrapalhar o trabalho do colega; conversar para resolver os 

problemas; cuidar do amigo com carinho; organizar o material e a sala; cuidar da natureza; lavar as 

mãos antes do lanche, mantendo a torneira fechada em momentos de desuso, utilizando apenas duas 

folhas para secar as mãos e jogando os papéis usados no lixo. 

Construção do Guia de Segurança e Ética Digital 
Uma parte do Código de Conduta e Convivência do Colégio Farroupilha é dedicada ao 

convívio nos ambientes digitais. Para ampliar essa discussão, foi lançado o Guia de Segurança e 

Ética Digital: Uma Questão de Cuidado. O documento contém dicas e informações sobre o uso 

responsável da internet, das redes sociais e dos aplicativos de comunicação instantânea. Tal 

documento é trabalhado com os estudantes em sala de aula e serve de apoio às famílias em relação 

aos cuidados no uso dos ambientes digitais pelas crianças e pelos adolescentes.  

Assembleias Escolares 
Outra ferramenta utilizada pelos educadores do Colégio são as Assembleias Escolares, que 

se constituem como um espaço de elaboração e reelaboração constante das regras que regulam a 

convivência escolar. Os momentos de assembleia propiciam o diálogo, a negociação e o 

encaminhamento de soluções de conflitos cotidianos que ocorrem tanto na sala de aula como fora 

dela.  

É importante ressaltar que algumas das situações discutidas em assembleias traduziram-se 

em ações que beneficiaram, não só as turmas isoladamente, mas toda a comunidade escolar. Como 

exemplos, temos a sugestão de melhorias dos materiais disponibilizados para os estudantes 
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brincarem no recreio e uma campanha, realizada por uma turma, para estimular outros estudantes a 

manterem a higiene e a limpeza dos banheiros da instituição.  

Autoavaliação dos Estudantes e Avaliação das Turmas 
Outra estratégia pedagógica utilizada nos Anos Iniciais para o desenvolvimento 

socioemocional dos estudantes é o processo de autoavaliação dos estudantes, que visa proporcionar 

um espaço para que se posicionem criticamente e com clareza, responsabilizando-se pela 

continuidade de sua aprendizagem, desenvolvendo autorregulação, autonomia e atitudes de 

cooperação. A autoavaliação e a avaliação da turma ocorrem trimestralmente com ações realizadas 

pela equipe do SOE, antes e após os Conselhos de Classe, com os estudantes do 1º ao 5º ano. As 

ações possibilitam estimular a reflexão por meio do preenchimento de um instrumento de 

autoavalição individual e da aplicação de três ferramentas de liderança para a avaliação da turma 

inspiradas no Programa de Liderança desenvolvido por Franklin CoveyCo – 7 Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes adotado pelo Colégio. São utilizados, em tal processo, o gráfico de barras, o 

gráfico plus/delta e a tempestade de ideias (brainstorm).   

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os projetos e as ferramentas apresentados contribuem para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais nos estudantes dos Anos Iniciais, qualificando o desempenho 

acadêmico na medida em que conseguem refletir sobre sua postura de estudante e estabelecem 

metas para o trimestre seguinte.  A escola e a sala de aula, em tal contexto, são espaços 

privilegiados para o trabalho de formação moral e ética, sendo que os projetos envolvendo a Matriz 

Socioemocional tensionam o currículo, promovendo, entre os educadores, a necessidade de 

estruturação de estratégias cotidianas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A 

prática dessas habilidades deve acontecer de forma sistemática (com tempo e espaço garantidos 

para isso) e com ação intencional por parte do professor.  

Percebe-se, assim, que, de forma qualitativa, os estudantes passam a demonstrar uma 

liderança espontânea nas atividades cotidianas, observada também pelas famílias e comunidade 

escolar, além de se sentirem implicados no seu próprio desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional.  
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CONCLUSÕES 

O currículo escolar, na contemporaneidade, exige uma nova concepção e um novo 

posicionamento da escola, a fim de estimular não mais somente o desenvolvimento dos aspectos 

cognitivos. Faz-se necessário, nesse cenário, desenvolver as competências socioemocionais para 

que os estudantes conheçam a si mesmos e aprendam a autorregular-se com o objetivo de conviver 

em sociedade, alicerçando suas ações em valores éticos e morais. O Colégio Farroupilha vai ao 

encontro dessa visão de educação e mostra-se pioneiro no desenvolvimento de uma Matriz 

Socioemocional com competências e habilidades previstas para todos os níveis de ensino, 

perpassando o planejamento dos professores e integrando as matrizes curriculares. As ações, os 

projetos e as ferramentas desenvolvidos e utilizados pelos professores e pela equipe do Serviço de 

Orientação Educacional já fazem parte do cotidiano escolar e têm trazido resultados positivos tanto 

no comportamento como na aprendizagem dos nossos estudantes. 
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Resumo 

O presente trabalho é um relato de experiência de uma escola de educação básica de Porto Alegre/RS, 
que utiliza diferentes estratégias pedagógicas para o desenvolvimento e a avaliação de competências 
socioemocionais dos estudantes. O Colégio Farroupilha há 134 anos tem como missão educar para 
formar cidadãos competentes, éticos e globais por meio da promoção de situações de aprendizagem 
que visam ao desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, entendendo a formação 
humana como integral. Instigados pela necessidade de desenvolver um currículo socioemocional que 
perpassasse todo o currículo pedagógico e garantisse ações nos diferentes níveis de ensino (da 
Educação Infantil ao Ensino Médio), o Colégio Farroupilha desenvolveu uma Matriz Socioemocional, 
implantada no ano de 2016. O documento prevê três eixos de desenvolvimento: Identidade, 
Convivência e Cidadania. A escolha dos eixos está pautada na observância dos valores da escola, 
conforme declarado no seu Projeto Pedagógico, ou seja, no bom relacionamento, na busca pela 
excelência, na disciplina e organização, na eficiência e empreendedorismo e no compromisso com a 
sustentabilidade. Construída de forma colaborativa, é possível observar no planejamento dos 
professores e nas ações em sala de aula uma maior atenção ao desenvolvimento das habilidades 
socioemocionais. O presente texto visa apresentar algumas experiências que estão sendo realizadas no 
Colégio Farroupilha no âmbito do trabalho com a Matriz Socioemocional e discutir sobre os desafios 
da implantação de um currículo socioemocional a partir de um recorte de projetos e ferramentas 
utilizadas no Ensino Fundamental - Anos Iniciais.  

Palavras-chave: Currículo Socioemocional; Desenvolvimento Socioemocional; Formação Integral; 
Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 
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INTRODUÇÃO 

No Ensino de Biologia, muitas vezes, o conteúdo de genética é considerado como um dos 

mais complexos entre os estudantes, pois necessita do aporte de diferentes áreas do conhecimento. 

Geralmente, caracteriza-se de forma transdisciplinar, pois engloba conceitos matemáticos, físicos, 

interpretativos, lógicos, dentre outros (BORGES; SILVA; REIS, 2017).   

Conforme corrobora Moura (2013), a contextualização do conteúdo de genética, o material 

para apresentação do assunto e a metodologia utilizada em sala de aula também influenciam no 

interesse dos estudantes em relação a essa temática. Desse modo, torna-se necessário além de 

estratégias interessantes e contextualizadas a escolha de instrumentos avaliativos que estimulem a 

criatividade e a interpretação, sendo as histórias em quadrinhos, cartuns, charges e tirinhas 

instrumentos utilizadas neste estudo. 

De acordo com Mehes e Maistro (2012), cartum tem a característica de ser formado por um 

único quadro, atemporal e raramente constituído de caricaturas; a charge, além de utilizar 

personagens conhecidos, apresenta localização espacial. Já para ser considerado quadrinho, tem que 

ter no mínimo duas cenas, tendo a história desenvolvida numa tira, página ou várias páginas. Para 

os autores, essas ferramentas geralmente encantam os educandos pela crítica, humor, sarcasmo e 

questionamentos que apresentam em seu conteúdo (MEHES; MAISTRO, 2012).  

Em sala de aula, podem ser utilizados com diferentes propósitos, tais como, levantamento 

prévio dos conhecimentos, problematização, contextualização, método avaliativo, dentre outros. 

Neste sentido, dispor destes como instrumentos avaliativos contribui para ruptura do ensino 

tradicional, pois para interpretar uma charge, tirinha ou cartum os estudantes precisam aplicar o 

conteúdo científico construído e não apenas reproduzi-lo. Muitas vezes, necessitam pensar e refletir 

sobre situações que ultrapassam os muros da escola, demarcando traços da avaliação formativa 

(LUCKESI, 2011; HOFFMANN, 2001).  

Com base nesses pressupostos, apresenta-se um recorte dos estudos desenvolvidos durante o 

Estágio Supervisionado de um Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, com uma turma da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo como temática a 1ª Lei de Mendel. Objetivou-se 

analisar a compreensão dos educandos sobre o conceito da 1ª Lei de Mendel, por meio de diferentes 

estratégias avaliativas, desenvolvidas através de charge e tirinha; e verificar a aplicação dos 

conceitos em sua resolução. 
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METODOLOGIA 

Metodologicamente essa pesquisa possui natureza qualitativa, alicerçada em aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, ou seja, que não se restringem à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 2001). Já em relação aos objetivos classifica-se como explicativa, pois possui 

como centralidade a identificação de fenômenos, aproximando-se do conhecimento da realidade e 

preocupando-se em saber o porquê das coisas (GIL, 2002). 

O público-alvo foram os educandos de uma turma da EJA de uma instituição de ensino 

localizada na Região da Campanha do Rio Grande do Sul. Participaram 25 estudantes (18 mulheres 

e sete homens), com idades entre 18 e 70 anos. A média aritmética etária foi de 28 anos. 

As atividades foram organizadas em três encontros, distribuídos em 5 horas/aulas para 

abordagem conceitual e prática. No primeiro encontro, inicialmente, contextualizou-se a história de 

Mendel, com intuito de mostrar a relevância deste pesquisador para o Ensino da Genética. Foram 

reproduzidos os cruzamentos feitos com as ervilhas e apresentadas características humanas que 

seguem os princípios desta Lei. 

 No segundo encontro, realizaram-se a interpretação de uma charge e tirinha sobre o 

conteúdo, sendo estes os instrumentos avaliativos utilizados para coleta de dados e discutidos neste 

estudo. E desenvolveram-se exercícios de múltipla escolha.  

A tirinha (Figura 01), apresenta no primeiro quadro o personagem Alex se referindo ao 

Júnior como seu filho e, no segundo, mostra o carteiro.  Foi escolhida por explicitar, através do 

genótipo, que Alex não é o pai biológico do menino. E que a combinação dos genes da mãe e do 

carteiro é compatível com os do garoto.  

Na charge (Figura 02), Bart Simpson é acusado pelo diretor Skinner de atirar nos colegas as 

ervilhas do laboratório. Bart utiliza os conceitos de genótipo e fenótipo para se defender, devendo 

os estudantes justificarem se ele estava falando a verdade.  

Por fim, no terceiro encontro, os pesquisadores realizaram o feedback das atividades, 

ferramenta que no Ensino de Ciências, permite ao professor constituir uma base de instrução e 

suporte de verificação dos resultados de aprendizagem. Enquanto que, para o estudante serve como 

retorno sobre a acuidade de sua resposta (VASCONCELOS; PRAIA; ALMEIDA, 2003). Realizou-

se a revisão do conteúdo abordado e, na sequência, as atividades previamente corrigidas foram 

devolvidas para que os educandos refizessem, caso julgassem necessário. 

  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 344 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na tirinha (Figura 01), questionou-se “Na ilustração, qual a relação do carteiro com o Jr.? 

Justifique a sua resposta”, sendo necessário utilizarem o conceito de genótipo para respondê-la. De 

acordo com Linhares e Gewansdznajder (2010, p. 16) considera-se genótipo “[...] o conjunto de 

genes (ou um par de alelos em particular) que influencia, em interação com o ambiente, as 

características de um indivíduo”, sendo representados na ilustração por “A” (dominante) e “a” 

(recessivo).  

Todos citaram que o carteiro, possivelmente, seria o pai do Júnior ou teria alguma relação de 

consanguinidade, interpretação correta da ilustração. Dos 24 educandos que realizaram a atividade, 

06 (25%) citaram que o genótipo do carteiro, juntamente com o da mãe, é compatível com o do Jr., 

06 (25%) mostraram o cruzamento para provar que Alex não é o pai biológico do garoto, 09 

(37,5%) fizeram as duas coisas e 03 (12,5%) não justificaram. Os excertos a seguir mostram a 

variabilidade de interpretações, estando todas corretas: “A mãe do Jr. teve o filho com o carteiro, 

mas Alex o criou.” (E5); “Júnior é filho do carteiro, ele é amante da mãe.” (E6); “O carteiro é o 

pai de Júnior, um casal separado.” (E9); “A mãe do Júnior aproveitou que o Alex tava 

trabalhando e pulou a cerca com o carteiro.” (E10); “O Júnior é o filho do carteiro de outro 

casamento de sua mãe e agora é o Alex que o cria.” (E14); “São parentes, pois um tem ‘aa’ e outro 

‘Aa’.”  (E21). 

Percebeu-se que E5, E9 e E14 citaram Alex como padrasto, conformação de família 

semelhante àquela vivenciada por eles, visto que, dois têm os pais separados e outro mora com a 

madrasta. Por outro lado, alguns satirizaram a história, insinuando que a mãe e o carteiro são 

amantes (exemplos, E6 e E10). Já o E21 afirmou que eles são parentes. Após a devolutiva e a 

realização do feedback da atividade, 06 estudantes complementaram as respostas, conforme Quadro 

02. 

Notou-se, portanto, que mesmo estando com questão anteriormente correta, houve evolução 

conceitual nas respostas. Tal evidência vai ao encontro dos estudos desenvolvidos por Zeferino, 

Domingues e Amaral (2007) que destacam que o feedback motiva o estudante a refletir, repensar e 

reformular determinado resultado. Os autores também sinalizam que a ausência dessa ferramenta 

pode levar o estudante a interpretar seu desempenho de maneira inadequada ou equivocada, 

gerando falsa confiança ou medo do erro. 
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Na charge (Figura 02), analisando a justificativa de Bart ao diretor Skinner, deveriam 

responder se o garoto fala ou não a verdade. Para auxiliar na interpretação foi feito o seguinte 

questionamento: “Com base nos fenótipos da cor das sementes das ervilhas, escreva os possíveis 

genótipos para a cor verde e para cor amarela”. As respostas foram classificadas como corretas, 

parcialmente corretas e incorretas. 

As respostas corretas foram elencadas por 19 educandos (79%) que: no fenótipo amarelo 

escreveram o genótipo homozigoto dominante (AA) e heterozigoto (Aa), enquanto que, no fenótipo 

verde representaram homozigoto recessivo (aa). As parcialmente corretas foram descritas por 03 

(12,5%) que escreveram que as ervilhas amarelas são dominantes e as verdes recessivas, mas não 

representaram os genótipos conforme solicitado. E 02 (8,5%) incorretas: 01 inverteu o genótipo e o 

outro não respondeu. 

No questionamento seguinte: “Bart Simpson está falando a verdade ou está mentindo? 

Justifique a sua resposta”, todos responderam corretamente. Analisando a justificativa do garoto na 

charge, percebe-se que as sementes do laboratório eram amarelas (dominantes), enquanto que, as 

que atiraram nos estudantes eram verdes (homozigotas recessivas). Desse modo, Bart estava 

falando a verdade. Do total, 21 (87,5%) justificaram a resposta, sinalizando que possivelmente 

entenderam os conceitos de fenótipo e genótipo. Já os estudantes que não justificaram foram os 

mesmos que erraram a questão anterior, demonstrando que provavelmente não entenderam os 

conceitos abordados. Com estes, os pesquisadores abordaram novamente os conceitos básicos de 

genética em uma aula posterior.  

Ao final dessa atividade, 12 estudantes (50%) relataram que não haviam trabalhado com 

charges ou tirinhas anteriormente na EJA. Tal constatação sinaliza a relevância de utilizá-las com 

mais frequência na modalidade, uma vez que, além de estimularem a interpretação e a criatividade, 

muitos manifestaram interesse de seguir seus estudos. De fronte, destaca-se que essas vêm sendo 

apresentadas em vestibulares no Brasil desde a década de 80 e também utilizados no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) para exigir dos discentes um bom nível de conhecimentos 

gerais, uma boa redação e interpretação (BRASIL, 2020). 

CONSIDERAÇÕES 

Através deste estudo, percebeu-se que quase a totalidade dos estudantes conseguiu 

diferenciar alguns conceitos básicos de genética, tais como, fenótipo e genótipo, homozigoto e 

heterozigoto, pois necessitavam destas informações para interpretar a charge e a tirinha. 
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A turma também relatou que esse formato de questão não é comumente utilizado pelos 

professores, necessitando maior frequência na EJA, pois muitos desejam prestar concursos e 

vestibulares. 

Por fim, destaca-se a relevância do feedback nessas atividades, pois permitiu aos 

pesquisadores detectar algumas falhas durante a abordagem referente ao conteúdo da Primeira Lei 

de Mendel. E aos estudantes possibilitou a recuperação paralela, permitindo analisar, refletir e 

(re)construir a trajetória de aprendizagem. 
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ANEXOS 

Figura 1. Charge utilizada como instrumento avaliativo. 

 
Fonte: facebook.com/MundoIncomum 

Figura 2. Tirinha utilizada como instrumento de avaliação. 

 
Fonte: Autores (2020). 

Quadro 02. Estudantes que complementaram a resposta após o feedback. 

Estudante Antes do feedback Complementação ou ajuste após o feedback. 

E02 “O carteiro é o pai porque tem o gene 
Aa”. 

Apresentou o cruzamento da mãe com o Alex e 
da mãe com o carteiro. 

E04 “De acordo com os genes, o carteiro é 
o pai compatível”. 

Apresentou o cruzamento e escreveu que “[...] 
não seria possível ter um genótipo (aa) a partir de 
um cruzamento cujos genótipos são (AA) e (Aa) 
”. 

E07 “Devido ao cruzamento o carteiro é o 
pai do Jr.” 

Apresentou o cruzamento para comprovar a 
resposta. 

E13 “Pai porque os genes deles são iguais”. Escreveu que “o pai do Júnior é o carteiro pois 
tem Aa”, grifando o gene recessivo. 

E19 “O carteiro é o pai porque tem o gene 
Aa. É aquele que se manifesta quando 
o gene está em dose simples ou 
dupla”. 

A aluna não utilizou os termos corretos, mas após 
o feedback apresentou o cruzamento para 
justificar a resposta. 

E22 “O carteiro é o pai porque predomina 
o gene Aa”. 

Mostrou o cruzamento para provar que o Alex 
não poderia ser pai do Jr. 

Fonte: autores (2020). 

https://www.facebook.com/MundoIncomum
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Resumo 

Estudos sobre as contribuições e limitações do portfólio na aprendizagem dos estudantes do Ensino 
Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram desenvolvidos no Estágio Supervisionado de um 
Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, vinculado a uma Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Este texto apresenta um recorte que analisa a compreensão dos educandos desta modalidade 
sobre o conceito da Primeira Lei de Mendel, coletados através de diferentes estratégias avaliativas ao 
longo de um semestre e armazenadas no portfólio individual. Participaram da pesquisa qualitativa, de 
caráter explicativo, 25 estudantes (18 mulheres e sete homens), com idades entre 18 e 70 anos. O 
conteúdo foi organizado em três encontros: contextualização e abordagem teórica, interpretação de 
charges, tirinhas e resolução de exercícios de múltipla escolha e feedback. Os resultados obtidos 
demonstraram que a utilização de diferentes instrumentos avaliativos contribuiu para o entendimento 
de conceitos básicos de genética, tais como, fenótipo e genótipo, homozigoto e heterozigoto, 
considerados complexos. Questões diversificadas sobre um mesmo conteúdo exigem além do domínio 
conceitual, a capacidade de interpretação e a relação entre causa e efeito. Identificou-se também que 
exercícios de múltipla escolha não eram comumente utilizados pelos professores, sendo apontado 
como uma fragilidade, pois os educandos possuíam interesse em prestar concursos públicos e 
vestibulares. Contudo, apesar de 50% da turma não ter utilizado charges e tirinhas anteriormente em 
sua vida escolar, quase a totalidade interpretou corretamente. Por fim, atribuiu-se relevância ao 
feedback, pois possibilitou a recuperação paralela, permitindo ao estudante refletir, repensar e 
reformular determinado resultado, caso julgue necessário.  

Palavras-chave: Avaliação; Ensino de Genética; Feedback. 
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...a avaliação [da aprendizagem], por si, é um ato amoroso e a sociedade na qual está 

sendo praticada, não é amorosa... 

LUCKESI, 2006, p. 171 
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Por requerer que consigamos ir além de métodos e técnicas, a avaliação de ensino é uma 

ação complexa e frequentemente controversa. Algumas vezes, reduz-se a juízos de valores 

imbuídos de exclusões e segregações, no cumprimento do que é pré-estabelecido em grades 

curriculares.  

Se muitas das vezes o docente se vê impossibilitado de analisar caso a caso, como deveria 

ocorrer em qualquer processo avaliativo, é preciso desenvolver técnicas e métodos de avaliação que 

variem em sua forma e objetivo, compreendendo que os processos de aprendizagem variam para 

cada indivíduo. Ou seja, ao avaliar é essencial que as subjetividades fiquem preservadas, evitando 

assim segregação ou exclusão.  

Tendo vivenciado estas questões como professoras e acompanhado as angústias de alguns 

colegas como pedagoga, partimos em busca de caminhos possíveis para discutir a avaliação escolar. 

Este trabalho tem como foco dar visibilidade a uma técnica desenvolvida em um curso de extensão 

online oferecido a docentes da Educação Básica de diversas áreas, atuando em escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Oito anos após o encerramento do curso, entrevistamos os docentes (GRUPO 1) que o 

realizaram, por meio de mala direta via correio eletrônico, tentando identificar o uso que fizeram do 

método oferecido no curso, durante sua rotina escolar. Por outro lado, entrevistamos outros 

docentes (GRUPO 2) que não haviam tido contato com a técnica trabalhada no curso sobre a 

viabilidade de alterarem seu método avaliativo na escola. 

O primeiro grupo (GRUPO 1), constituído por 92 professores, é formado por docentes de 

áreas diversas que ministram aulas nos Ensinos Fundamental II e Médio da rede pública da cidade 

do Rio de Janeiro. Estes docentes participaram como cursistas do curso de extensão “Mudando o 

Foco da Avalição”, realizado na modalidade a distância, com carga horária de 30h, no ano de 2011. 

Nele, foi aplicada pela primeira vez, a técnica de relativização da média, incluindo o cálculo do 

Desvio Padrão e a construção dos gráficos de dispersão utilizando as notas obtidas ao longo do 

período de curso.  

Neste grupo de professores, todos possuem licenciatura plena em suas respectivas áreas de 

atuação e, na época, exerciam a função docente há, pelo menos, oito anos. Responderam, por meio 

de um survey online, descrevendo como foi a experiência de aplicar/divulgar a técnica desenvolvida 

no curso, nas escolas onde atuam ou atuaram. 
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No segundo grupo (GRUPO 2), há um total de dezoito respondentes. São professores, 

alguns sem formação pedagógica com, pelo menos, dez anos ministrando aulas, no meio 

militar/civil. Dentre esses últimos, encontravam-se pedagogos, engenheiros, médicos, advogados, 

dentistas, psicólogos e bacharéis em ciências navais. Vale frisar que, nesta escola, é obrigatório o 

cumprimento da avaliação prevista nos projetos específicos das disciplinas, ou seja, avaliação 

somativa, não havendo alternativas diversas. A ferramenta avaliativa prevista nos currículos dos 

cursos ofertados neste local é a prova escrita. A dinâmica de ensino nesta Instituição, prevê a 

aprovação final nos cursos, bem como as classificações hierárquicas dos militares, baseada nas 

médias obtidas com as provas realizadas. O aluno que não alcançar média 7,0 ao final de cada 

disciplina, terá oportunidade de realizar prova de recuperação em até três disciplinas. Caso não 

atinja o previsto, estará sumariamente reprovado.  

AVALIAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL 

No Brasil, no âmbito da educação, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 24, inc. V, alínea a, diz que, na 

aferição do aproveitamento da aprendizagem escolar, deve haver “prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos”. Parece que esse ditame da lei, encontrado já na LDB nº 

5692/71, no artigo 14, provoca diferentes interpretações. Assim, testes e provas, tornam-se 

aferidores momentâneos de conhecimento não necessariamente adquirido, como nos mostra a tese 

de Freitas (1994). 

O CURSO DE EXTENSÃO ONLINE “MUDANDO O FOCO DA AVALIAÇÃO ESCOLAR” 

O curso de curta duração, com carga horária de 30h, incluía em sua ementa, questões 

conceituais sobre avaliação escolar e aplicação de metodologias variadas para o desenvolvimento 

da avaliação. Estruturalmente, era composto por três blocos de atividades que compreendiam: (i) 

fórum de apresentação e sensibilização; (ii) a compreensão do conceito de avaliação pelos 

professores cursistas construído por meio de Mapas Conceituais; (iii) identificação dos tipos de 

avaliação, aplicações diversas e discussões acerca da questão do plágio. 

Para mediar a interação durante o desenvolvimento do curso, foram utilizadas algumas 

ferramentas como: chat (ambiente síncrono para discussão), fórum (ambiente assíncrono), 

ferramenta para postagens de trabalhos individualizados e correio eletrônico para mensagens 

particulares ou em grupo.  
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Ao final do curso, os participantes foram convidados a deixar seus depoimentos livres 

gravados na plataforma de curso. Aqui se encontram alguns destes depoimentos: 

Prof A O material produzido durante o curso é muito produtivo e pode contribuir 

grandemente para melhor adequação de técnicas de ensino, olhando mais atentamente 

cada aluno, isso sem aumentar a carga de trabalho do professor, pois, pelo contrário, a 

planilha apresentada é facilitadora desta tarefa, porque basta criar a planilha de cada 

turma e, a partir dela, ter como visualizar melhor cada informação e ter foco naquilo 

que precisa melhorar. (...) Acredito que se utilizarmos esta nova forma de avaliar, 

mostrando seu mecanismo aos alunos, eles se sentirão desafiados a se superarem e não 

perderão o interesse só porque “já passaram”. (...) no paradigma atual, parece que a 

única preocupação é passar ou não e não o aprendizado. A partir do que temos visto 

neste curso, cada um de nós pode contribuir para mudanças neste processo, onde o que 

importa é o aprendizado e não apenas a promoção para a próxima etapa. Tudo o que 

temos aprendido aqui (e não tem sido pouco) vai nos ajudar a fazer a diferença, onde 

estivermos atuando.  

Prof B No começo fiquei um pouco preocupada com a questão dos gráficos e com 

termos que nunca tinha ouvido falar, mas com a ajuda de todos e a leitura de alguns 

textos fui me familiarizando e aprendendo a usar e a reconhecer a importância dos 

temas abordados, principalmente dos gráficos. Agora concordo plenamente com a 

relevância desses gráficos no nosso trabalho, através deles podemos visualizar pontos 

que antes passavam desapercebidos em nossas avaliações. O material elaborado ficou 

muito bom e esclarecedor. O curso tem sido fundamental pois além de nos trazer 

novas ferramentas e novas realidades, nos deixa claro outras questões sobre a 

avaliação tão temida pelos nossos alunos e ao mesmo tempo tão necessária.  

Prof C Adoro aprender coisas novas. Nesta sexta feira dia 13, tivemos uma reunião de 

planejamento, passei a ideia desse tipo de avaliação. Vamos implantar numa turma 

parecida com a da Escola Amorim Lima. Depois eu te conto o resultado.  

(Curso de Extensão online “Mudando o Foco da Avaliação”, 2011 - RJ). 

MÉTODO DE RELATIVIZAÇÃO DA MÉDIA 

Analisaremos, neste trabalho, um recorte do curso, pela primeira vez experimentado com 

cursistas, o Método de Relativização da Média, calculando o Desvio Padrão das médias obtidas 

com as notas das atividades aplicadas ao longo do curso e desenvolvendo um gráfico de dispersão 

por cursista, onde a ordenada (eixo Y) representava notas obtidas e na abscissa (eixo X) era 
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organizada sequência de atividades ao longo do curso. As atividades online, realizadas com os 

cursistas, algumas vezes se deram individualmente e outras na coletividade, dando possibilidade da 

construção subjetiva, pessoal, mas também de uma construção colaborativa, baseada nas ideias de 

Vygotsky (2008) sobre interação.  

O cálculo de Desvio Padrão relativo às médias das notas obtidas pelos estudantes tem a 

função de identificar as diferenças existentes na evolução de cada aluno/a ao comparar suas médias 

individualmente. Dois alunos com a mesma média podem ter desvios padrões totalmente diversos, 

identificando problemas, quedas de desempenho, regularidades ou mesmo uma melhora crescente 

nas notas daqueles alunos. Na planilha de notas, estes valores ajudarão aos professores/as a 

visualizarem e buscarem o/as aluno/as que necessitam de mais atenção, no que se classifica como 

os bons (ou não tão bons) resultados na média. 

Outro fator relevante para utilização do desvio padrão é a medida da regularidade do 

desempenho da turma em relação aos conteúdos ensinados. Vale ressaltar que, ao calcularmos a 

média das notas de toda a turma e verificarmos um grande desvio padrão (maior que 20% da 

média), podemos estar diante, por exemplo, de uma turma muito heterogênea ou de uma turma na 

qual muitos alunos tiveram baixo desempenho em determinado conteúdo. Se o desvio padrão é 

grande, os números que originaram a média são muito diferentes.  

Foi trabalhado também no curso, uma outra maneira de observar as notas obtidas pelos 

alunos, por meio de gráficos de dispersão. A construção destes gráficos leva à obtenção de uma 

linha de tendência da evolução por aluno e do valor denominado R-quadrado. Este resultará em um 

número de 0 a 1, também chamado de coeficiente de determinação, que indica o grau de 

correspondência entre os valores dos eixos Y (notas obtidas) e X (sequência de atividades, portanto 

tempo de curso).  

O R-quadrado representa o quanto a sequência das notas é determinada pela sequência das 

atividades (o tempo de aprendizagem ocorrendo). Um R² = 0,150 significa que, provavelmente, 

apenas 15% das notas de um certo aluno foram determinadas pela sequência de atividades, 

organizadas pelo tempo de curso. Neste caso, 85% da variação total do valor amostral continua com 

origem inexplicada. Então, além de verificar a linearidade do desenvolvimento do estudante, pode 

ser verificado se há relação entre a evolução das notas e a sequência temporal das atividades. 

Todos os cálculos podem ser realizados em planilha Excel, não exigindo muita elaboração 

por parte do professor ou de quem deseja utilizar o método. Ao mesmo tempo, dá maior visibilidade 
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às diferenças por estudante, relativizando a média das notas. Esta metodologia, constituirá o 

tutorial. 

SOBRE AS RESPOSTAS OBTIDAS POR MEIO DOS SURVEYS 

O survey como um método de pesquisa quantitativo, aplicado em forma de questionário, é 

uma ferramenta que atingir a qualquer público, possibilitando a coleta de dados acerca de um tema, 

identificando dificuldades e captando possíveis soluções (CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

Dentre os 92 professores da Educação Básica que participaram do curso de extensão online 

aplicado em 2011, denominado Grupo 1, quatro retornaram o e-mail enviado em fevereiro de 2019, 

com o link para survey. Três dos quatro respondentes do questionário enviado, relataram que 

conseguiram aplicar o método de relativização da média nas escolas em que trabalham ou 

trabalhavam. Ressaltam ainda que consideraram satisfatório o uso do método, porém, alguns 

colegas não se interessaram em aplicar por possuírem grande quantidade de alunos nas turmas, 

demonstrando não haver compreendido bem a aplicação do método com o uso da planilha Excel, 

que dispensaria muitos cálculos (FIGURA 1). 
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Figura 1. Respostas obtidas a partir do Survey enviado aos professores da Educação Básica (Grupo 1), que participaram 
do curso para aplicação do método de relativização da média, para registro de como foi à aplicação/divulgação da 

técnica nas escolas onde atuam. 

 

No entanto, nos chamou atenção que, após oito anos de participação no curso, ainda 

encontrássemos professores ex-cursistas que lembrassem da aplicação do método e respondessem 

aos questionamentos. 

Sobre os participantes do Grupo 2, professores da instituição militar de ensino, onze 

respondentes de um total de quinze, se mostraram dispostos a utilizar novas metodologias para 

aperfeiçoar o processo avaliativo da instituição (FIGURA 2). Já os outros quatro respondentes, 

foram enfáticos em externar a satisfação com as avaliações que realizam na instituição militar. 

Antes da aplicação do questionário, houve uma conversa com todos os participantes e todos 

apresentaram interesse em participar da pesquisa e conhecer, ao menos, um dos métodos avaliativos 

apresentados aqui, tendo assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Figura 2. Respostas dos professores da Educação Básica (Grupo 2) não participantes do curso que aplicou o método de 
relativização da média. 

 

É preciso lembrar que a participação deste último grupo (2) foi opinativa e presencial, não 

tendo havido contato prévio com a aplicação do método de relativização da média. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos surpreendeu positivamente recebermos respostas, ainda que poucas, de professores-

cursistas, participantes do curso de extensão oferecido há oito anos, online. O fato nos faz acreditar 

que a metodologia proposta pode, de fato, ser possível de utilização para professores da Educação 

Básica, a despeito do grande número de estudantes que atendam. A produção de um tutorial que 

ofereça a possibilidade do cálculo realizado automaticamente em Excel e os modelos de gráfico de 

dispersão (variação) prontos, aguardando somente o preenchimento com as notas a serem 

analisadas, mostra-se interessante e viável. 

Tendo verificado a usabilidade da técnica entre os professores que deixaram depoimentos 

positivos na avaliação realizada imediatamente ao final do curso, os mesmos que reiteraram o 

interesse em utilizar oito anos depois, nos sugere o quão relevante este tutorial poderá se tornar para 

este público de professores/as. 

Por outro lado, encontrar, em uma instituição militar, historicamente, mais conservadora 

com relação aos seus métodos de ensino e avaliação escolar, um número majoritário de professores 

militares, alguns sem formação pedagógica, que consideraram possível e interessante o uso de 
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metodologia alternativa para avaliação do ensino, revela uma viabilidade de aplicação mais ampla 

do que poderíamos imaginar. 
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Resumo 

Esta pesquisa consiste na análise do uso de uma metodologia para relativizar o uso da avaliação escolar 
do tipo quantitativa. Proporá o uso de uma relativização da média de notas dos estudantes a partir do 
uso de metodologia aplicada em curso online de formação docente continuada. Temos como objetivo 
principal oferecer um tutorial que organize e demonstre alternativas para a obtenção das notas finais 
para além das médias obtidas ao final de cada período, diminuindo o impacto da nota final, visando a 
obtenção de um resultado que considere a trajetória do estudante. Para melhor compreender a visão e a 
possibilidade de uso desta técnica nas escolas, consultamos dois grupos distintos de professores. O 
primeiro grupo, é composto por professores, atuando na rede púbica, que participaram em 2011 de um 
curso de formação docente continuada intitulado “Mudando o foco da avaliação”, na modalidade EaD. 
A estes docentes, foi enviado um survey no ano de 2019, solicitando que relatassem se houve e como foi 
a aplicação/divulgação da técnica de relativização da média, nas escolas onde atuam. No segundo grupo 
encontram-se militares que ministram aulas no curso de formação de oficiais da marinha do Brasil, em 
um centro de instrução na cidade do Rio de Janeiro. Esses militares preencheram um survey no ano de 
2017 sobre o que entendem por Avaliação Escolar e se fariam uso de outro método de avaliativo além 
do que já utilizam regularmente. Os dados observados nos questionários aplicados, foram compilados 
em planilhas Excel de modo a subsidiar as análises das respostas obtidas em ambos os grupos. As 
respostas da maioria dos professores apoiam e afirmam que fariam uso da metodologia proposta. 
Juntamente com as informações captadas através da observância de alguns documentos pedagógicos da 
instituição militar, serão utilizadas na elaboração do tutorial proposto neste estudo. 

Palavras-chave: avaliação escolar, formação docente continuada, relativização da média escolar. 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n4/v15n4a17
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INTRODUÇÃO 

Quando tratamos de Educação de Jovens e Adultos, referimo-nos a um público que sofreu, 

de alguma forma, negação ao direito à educação. Então quando um jovem, adulto ou idoso procura 

a escola traz sempre uma esperança na superação dessa situação e Paulo Freire (2011) nos ensina 

que a transformação é possível.  

A partir desse pensamento de Freire, muitos currículos desenharam-se na perspectiva de 

melhor atender o educando de EJA, com a preocupação do acesso e da permanência desses sujeitos 

no espaço escolar.  Há muito ainda para fazer, mas já houve avanço no sentido de presenciarmos 

algumas ações referentes à chamada pública, à flexibilização de horário para atender o educando 

trabalhador, mãe de família, dessa forma, já há propostas que consideram às características esses 

educandos de EJA, porém, muitos deles ainda abandonam, conforme o estudo que foi realizado por 

Martins (2014), e alguns dos motivos dessa evasão estão relacionadas às repetências, isto é, ao 

fracasso escolar. 

 Com isso, o presente projeto pretende realizar um estudo com foco nesse problema. As 

hipóteses passam pela forma conteudista de avaliação, que apesar de desenvolvimento de projetos 

considerando os saberes e a caracterização do sujeito, há justificativa dos educadores de que devem 

preparar os educandos para darem continuidade aos estudos; assim, acabam avaliando da mesma 

forma em que realizam com o Fundamental Regular. Há a hipótese ainda de que os educadores 

apresentam dificuldade em fazer com que os educandos de EJA obtenham aprendizagem e que os 

educandos desistem da escola, pois ainda está no mesmo formato que determinou seu fracasso 

anteriormente; há ainda a hipótese de que os educandos desistem porque não aceitam esse novo 

formato dialógico, diferente das cópias da lousa. 

 O estudo baseado apenas nessas hipóteses trariam apenas constatações, que pouco 

contribuiriam para superar essa situação referente à avaliação na EJA; dessa forma, a proposta é 

avançar para o estudo de uma ação realizada em diálogo com os professores, numa perspectiva de 

pesquisa-ação participante, em 5 escolas do município de São Bernardo do Campo, que atendem a 

EJA. 

 Outro aspecto a ser estudado trata-se do processo de ensino e aprendizagem desse público, 

pois é composto por uma grande diversidade em todos os aspectos (faixa etária, experiências, 

expectativas, cultura, etnia, entre outros), tendo em comum a negação ao direito à educação e toda 

consequência a partir disso. Isso torna complexo o trabalho do educador, que deve considerar três 
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aspectos, nesse sentido: 1 – dependendo do seu histórico de percurso escolar e de vida, o conteúdo 

escolar tem aproximações e distâncias, portanto, nem todos, estão num mesmo patamar e há quem 

necessite de mais tempo que outros; 2 – o adulto não alfabetizado ou com pouca escolaridade criou 

no mundo letrado a sua estratégia de sobrevivência (seu segredo), a partir da concepção que tem de 

escrita, de escola, que estarão presentes no processo de escolarização, o qual o educador necessita 

investigar para poder intervir; 3 – o público da EJA traz os seus conhecimentos, experiências que 

compõem a sua vida e, portanto, são de extrema importância, devem ser valorizados e considerados, 

mas não devem ficar estacionados.  

A expectativa dessa ação é tentar quebrar o paradigma da avaliação meritocrática, 

conteudista, classificatória e, portanto excludente para uma avaliação que, como na própria 

etimologia da palavra valora, valoriza o educando, o seu saber e considera as suas expectativas, os 

anseios e as situações limite (FREIRE, 2011), a partir de um projeto de trabalho dialógico entre 

educador e educando, para a sua transformação, para a sua emancipação. Afinal, o que o educador 

precisa avaliar para isso? 

O argumento maior da relevância desse projeto está pautado na defesa do direito ao sucesso 

escolar dos educandos de EJA, que não poderão nessa segunda passagem pelos bancos escolares 

(ou primeira), sofrerem novamente outra negação.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando o assunto é EJA, não há como não ter Paulo Freire na verticalidade do referencial 

teórico, pois, sempre constituem base para estudos relacionados a essa modalidade de ensino, pois 

trazem a concepção de sujeito, de educando, de educador, de ensino e aprendizagem, avaliação 

estre outras questões de igual importância. Outros autores, que vem na mesma linha, completam o 

estudo sobre a temática como: Haddad, Di Pierro, Possani, Soares, Gadotti, entre outros para que, a 

partir disso, possamos falar de avaliação. 

Também não há como falar de avaliação sem falar de currículo, porém, não um currículo 

pronto, prescritivo, preocupado em atender o mercado; mas, um currículo preocupado em formar 

seres humanos que decidem a sua própria história. Aqui há um grande paradigma a ser quebrado e, 

para isso, no contexto político em que nos encontramos, é preciso um exército de autores que nos 

auxilie nessa reflexão a partir dos dados que traremos da pesquisa. Para esse trabalho, trarei o 

aprofundamento do estudo em: Apple, Arroyo, Santomé, Gentilli, Saviani e Licínio Lima. 
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Todos os autores até aqui citados serão base para reflexão em relação à avaliação também, 

porém, para tratar dessa temática específica e na mesma linha emancipatória do currículo, faremos 

um estudo com as contribuições das obras de Saul, Cappelletti, Romão, Abramowicz, Barcelos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização desse estudo será utilizada pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 2011), visto 

que tratará de interações humanas e sociais a partir do objeto de estudo que é a avaliação, onde 

serão analisados os fenômenos que ocorrem num local (escola). 

Será adotada para a metodologia a pesquisa-ação participativa. A pesquisa ação, pois tem 

como meta “a transformação da realidade social e a melhoria de vida das pessoas nela envolvidas. 

Os beneficiários da pesquisa são os próprios da comunidade” (BARBIER, 2002), que são os 

próprios educadores e educandos. Nesse sentido, Thiollent (2011) complementa que a pesquisa-

ação “é vista como forma de engajamento sociopolítico a serviço da causa das classes populares”. 

É chamada também de participativa, pois será realizada coletivamente com os sujeitos da 

pesquisa, seguindo as características de ser compartilhada, da comunidade e ter uma orientação para 

a ação comunitária, (KEMMIS & MCTAGGART, 2005), pois poderá trazer contribuições para 

romper com o paradigma da avaliação meritocrática e classificatória na EJA: 

[...] tal metodologia assume caráter emancipatório, pois mediante a participação 

consciente os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar de mitos e 

preconceitos suas defesas à mudança e reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos 

históricos.  

Nesse caso, a transformação se dá tanto para o educador, mas principalmente para o 

educando que passa a se avaliar, e não apenas ser avaliado, julgado e muitas vezes, condenado pelo 

outro.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A pesquisa ainda está em andamento, mas tem a pretensão de trazer contribuição à luz das 

análises dos resultados do diálogo, estudo ação e reflexão junto aos educadores, que também 

estarão em diálogo com seus educandos para compreender e romper com mitos e paradigmas da 

avaliação meritocrática e classificatória; para, somente a partir disso, construir propostas que 

atendam o público da EJA. 
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O estudo deve compor junto aos educadores o histórico da EJA no Brasil, para compreender 

a característica dos educandos da EJA, a proposta da educação popular que traz a justiça curricular, 

a discussão de concepções de avaliação e a avaliação na concepção crítico libertadora.  

Serão encontros de estudos e planejamento de ações e reflexões junto aos educadores, que 

terão, por sua vez ações junto aos educandos, numa construção assim coletiva de uma concepção de 

avaliação emancipatória. 

Isso, de fato, só será possível se o educador precisa ter a escuta ao educando como 

“condição necessária para pensar-se uma educação como direito humano e uma avaliação solidária 

e cooperativa”. (BARCELOS, 2014). 

CONCLUSÕES 

Conclui-se, até o momento que, pesquisando sobre o assunto, alguns autores também 

trouxeram a preocupação com a avaliação na EJA, para que seja emancipatória e não excludente.  

Logicamente não há receitas, nem modelos para essa perspectiva de avaliação, visto que se 

trata de interações, de sujeitos com diferentes expectativas, mas o que se propõe aqui, na conclusão 

final, é trazer então uma contribuição de que é possível realizá-la. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa que tem como objeto construção de proposta de avaliação 
no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em São Bernardo do Campo - SP, cujo currículo é 
voltado à concepção crítico libertadora. Ocorre que ao final dos semestres, a estatística apresenta em 
média 30% (trinta por cento) de educandos que obtém uma avaliação insatisfatória. Para compreender 
e intervir sobre esse fenômeno há que se estudar o processo de ensino e aprendizagem do público 
jovem, adultos e idoso, considerando as suas características, que será realizado por meio de uma 
pesquisa-ação participativa, com encontros com educadores para compreensão e transformação desse 
processo bem como realizar uma construção coletiva com esses atores de uma proposta de avaliação 
que se aproxime mais da concepção curricular do município, de forma que o educando compreenda o 
seu processo de aprendizagem e, assim, possa acompanhar sua própria avaliação. Para isso, estão 
previstos os encontros com os educadores, para reflexão, ação e análise, estudo dos documentos e 
instrumentos pedagógicos da EJA do município, análise de dados, que serão estudados com base nos 
autores que tratam da pesquisa-ação:  Chizzotti e Thiollent; do contexto histórico e social: Souza, 
Frigotto e Paro; da EJA: Freire, Laffin, Di Pierro, Haddad, Arroyo, Gadotti; do currículo: Apple, 
Torres Santomé; da avaliação: Barcelos, Romão e Saul; entre outros. O resultado dos estudos analisará a 
relação de aproximação do processo de avaliação com a concepção de currículo crítico libertador, 
compreendendo e intervindo sobre o processo de ensino e aprendizagem, bem como apresentará 
experiências que serão construídas para essa aproximação, contribuindo assim com elementos para 
reflexão acerca da avaliação na EJA. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Avaliação; Ensino e Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 Utilizada como parâmetro em discussões que relacionam os índices de leitura e escrita e o 

desenvolvimento econômico, a temática alfabetização sempre esteve presente nas agendas dos 

governos dos entes federados. Mesmo sendo recorrentes nas propostas governamentais, a taxa de 

analfabetos e os índices de crianças sem o domínio de leitura e escrita na idade certa são problemas 

ainda não solucionados.  

O presente artigo versa sobre uma pesquisa realizada nos programas de Pós-Graduação das 

Universidades Públicas do Paraná, na qual foram averiguadas as pesquisas que continham como 

temática a alfabetização. Para este levantamento utilizou-se como critério as pesquisas que tratavam 

especialmente o termo alfabetização em seus aspectos históricos, políticos e pedagógicos, sendo 

estas as acepções utilizadas para a categorização.  

Pretende-se com este trabalho apontar a necessidade de pesquisas que versem sobre a 

alfabetização e nesta a avaliação, bem como demonstrar que há uma incidência maior nas pesquisas 

realizadas aos aspectos pragmáticos em detrimento dos políticos e históricos, considerando-se este 

fato com uma fragilidade que deve ser amplamente debatida. 

A ALFABETIZAÇÃO NAS PESQUISAS DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO PARANÁ 

A alfabetização sempre foi um tema comumente abordado em documentos oficiais, 

congressos, imprensa, constituindo-se como solução para os problemas da educação, desde o início 

do século XX Conforme Carvalho (1989, p.40), neste período: “O analfabetismo passava a ser a 

marca da inaptidão para o Progresso. Era ele a causa da existência das populações que mourejavam 

no Estado, sem ambições, indiferentes, de todo em todo, às cousas e homens do Brasil.”    

Um exemplo sobre preocupação é o relatório da inspetoria de ensino do estado do Paraná de 

1920, no qual assinala que “Sendo o Brazil um paiz com cerca de 20.000.000 de analphabetos é 

claro que pouco pode produzir em relação a uberdade e riqueza de seu solo. Nesta situação nunca 

poderemos ser um paiz rico.” (MARTINEZ, Relatório de 1920, p. 03).  

Muito embora, como foi apontado, a alfabetização ser uma preocupação das políticas 

públicas, conforme dados da pesquisa domiciliar do IBGE, realizada em 2017, há no país 11, 46%  

analfabetos com mais de 15 anos, sendo que deste total  26% são de pessoas brancas e 73% de 
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pardos e negros. Este índice demonstra que os brancos têm mais acesso à educação que os negros.  

Outro dado, é que o contingente de pessoas com mais de 60 anos é de 5, 87% o que indica que uma 

boa parcela é de pessoas jovens. 

Utilizada como parâmetro em discussões que relacionam os índices de leitura e escrita e o 

desenvolvimento econômico, projetos para esta etapa de ensino sempre estiveram presentes nas 

agendas dos governos dos entes federados, a exemplo: Ciclo Básico de Alfabetização (Governo 

Roberto Requião- 1988); Alfabetização Solidária (Governo Fernando Henrique Cardoso), Pró – 

Letramento e Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC- governo Lula), 

Programa Mais Alfabetização (Governo Temer) e, especificamente, no governo atual de Jair 

Bolsonaro, a Política Nacional de Alfabetização  que traz à tona uma questão pragmática sobre a 

adoção do método fônico, via decreto Nº 9.765, DE 11 de abril de 2019. 

Nos meios acadêmicos, especificamente nas universidades públicas no estado do Paraná, é 

um tema pouco pesquisado, conforme um levantamento realizado nos programas de pós 

graduação1, no sítio onde as mesmas estão publicizadas. Para este levantamento utilizou-se como 

critério as pesquisas que tratavam especialmente o termo alfabetização em seus aspectos históricos, 

políticos e pedagógicos, sendo estas as acepções utilizadas para a categorização. 

No levantamento das pesquisas, verificou-se que dos dois mil quinhentos e setenta e sete 

(2577) trabalhos defendidos nos programas, entre 1996 a 2019, apenas quarenta e quatro referem-se 

à alfabetização, dado que aponta que durante este período, as pesquisas foram ínfimas. (Gráfico 1) 

A mínima porcentagem verificada no levantamento traz à tona os seguintes 

questionamentos: o número pequeno de pesquisas revela o descompromisso não apenas das 

plataformas políticas como também da academia? A irrelevância da temática pode ser relacionada 

com a visão reducionista de que alfabetização se relaciona apenas com aspectos metodológicos e da 

prática docente? Ao tratar a alfabetização não se estaria dando ênfase apenas às questões 

pragmáticas sem uma relação com a totalidade? 

 
1 Universidade Estadual de Ponta Grossa ( Programa de Pós graduação em Educação), Universidade Estadual de 
Maringá ( Programa de Pós graduação em Educação), Universidade Estadual de Londrina (Programa de Pós graduação 
em Educação), Universidade Estadual do Oeste do Paraná ( Programa de Pós graduação em Educação de Cascavel e de 
Francisco Beltrão), Universidade Estadual do Centro Oeste (Programa de Pós graduação em Educação), Universidade 
Estadual do Paraná ( Programa de Pós graduação em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar), Universidade 
Estadual do Norte Pioneiro (Programa de Pós graduação em Ensino), Universidade Federal do Paraná ( Programa de 
Pós graduação em Educação). 
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Estas inquietações ampliam-se ao serem verificados os temas estudados nas dissertações e 

teses.  Dos quarenta e quatro estudos (44), quatro (4) tratavam a alfabetização nos seus aspectos 

históricos, oito (8) sobre política, doze (12) sobre formação docente e por fim vinte (20) sobre 

metodologia e prática pedagógica. (Gráfico 2). 

A maioria das pesquisas trata de aspectos metodológicos que dizem respeito: aos métodos 

de alfabetização, prática docente, apropriação da escrita, contexto de ensino e aprendizagem, 

fracasso escolar, estratégias de ensino, entre outras. Todavia, não houve pesquisa que tratasse de 

avaliação na alfabetização, a qual se considera como a temática central principalmente nas 

discussões sobre tempo, metodologias e fracasso escolar.  

Com estes dados, infere-se que mesmo nas pesquisas strictu sensu, os temas são indicadores 

que quando se trata de alfabetização os trabalhos são direcionados às questões pragmáticas em 

detrimento, por exemplo, aos aspectos históricos, pertinentes para reflexões sobre a 

contemporaneidade.   

Neste sentido, uma situação atual, que remonta do início do século XX sobre a disputa entre 

os métodos de alfabetização, é a política do governo federal com a instituição do método fônico. 

Estudos como de Mortatti (2000), Frade (2003, 2019), Soares (2010, 2016) abordam historicamente 

este assunto e indicam as permanências e rupturas desta temática. Como se somente mudar o 

método, culpabilizando o professor, acabaria com os problemas de aprendizagem, sem uma análise 

que denuncie a falta de valorização docente, a falta de infraestrutura, o sucateamento das 

universidades públicas, entre outras mazelas que a educação brasileira carrega há séculos. 

Outrossim, “As lutas em torno da alfabetização e de seus sentidos se estabelecem na relação com 

fenômenos políticos, culturais, religiosos e escolares mais amplos e com aspectos que são 

intrínsecos à própria alfabetização, como sua definição em cada tempo e o que vem associado a essa 

definição.”  (FRADE, 2019, p. 91).  

Outro dado verificado no levantamento refere-se às pesquisas realizadas no sul do Paraná. 

Deste total, apenas uma menciona esta região, especificamente no município de União da Vitória, o 

que demonstra a importância e a urgência desta temática em pesquisas, especialmente uma região 

que carrega em seus aspectos históricos, econômicos e políticos, as consequências da Guerra do 

Contestado. 

Em virtude de que a Universidade Estadual do Paraná- Campus União da Vitória, não oferta 

pós graduação em educação e que seria uma forma de aumentar as pesquisas na região, para ilustrar 

sobre as pesquisas com a temática de alfabetização, optou-se verificar nos eventos de Pedagogia do 
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referido campus a presença do tema. Para tanto, utilizou-se o artigo de Silva e Zanlorenzi (2019), A 

Alfabetização nos Anais da Semana de Pedagogia da UNESPAR- União da Vitória, que apresenta 

indicadores sobre artigos que tratam sobre alfabetização (quadro 1).    

 As autoras acenam dados que demonstram a congruência com as pesquisas nos programas 

de pós graduação como: o número inferior em pesquisas que tratam de alfabetização, inclusive no 

ano (2013) que tratava do tema e a ênfase nos aspectos práticos (quadro 2). 

Com base nestes dados, Silva e Zanlorenzi (2019, p. 8) comentam que:  

[...] a ênfase nos aspectos práticos aponta para algumas reflexões: a dissociação entre 

teoria e prática, a ênfase nas propostas do como ensinar desvinculando o porquê 

ensinar que é relacionado a uma perspectiva teórica, a falta de reflexão fundamentada 

numa teoria que sustente o fazer docente, a busca de modelo e reproduções, em 

contrapartida de práticas que oportunizem a construção do conhecimento. 

Novamente observa-se que a avaliação na alfabetização não foi tratada nos artigos, indicador 

que incita várias reflexões, inclusive de uma pesquisa com professores alfabetizadores sobre a 

concepção de avaliação na alfabetização, a opinião sobre as avaliações externas, a estrutura de 

ciclos, entre outras temáticas. 

É importante salientar, que muito embora o termo alfabetização esteja associado a uma 

questão técnica, a saber, “um processo de converter sons da fala em letras ou combinação de letras 

– escrita-, ou converter letras combinações de letras em sons da fala- leitura” (SOARES, 2016, p. 

46), o pressuposto defendido é muito mais que uma técnica, alfabetização refere-se também a 

utilização deste domínio nas práticas sociais as quais envolvem condições sociais, econômicas e 

culturais.  

Por tanto, discussões sobre a alfabetização em pesquisas, eventos, grupos de estudos e 

formação docente são primordiais, pois o acesso à linguagem escrita, um conhecimento elaborado 

pela humanidade, é um direito de todos. Principalmente, porque os índices ainda retratam uma 

situação de décadas não sanada, o que, prioritariamente, deveria ser uma página virada e que tem 

relação efetiva com avaliação, uma fragilidade a qual será tema para próxima de pesquisa. 

CONCLUSÕES  

O presente artigo apresentou, mesmo que brevemente, uma pesquisa sobre a alfabetização 

nos programas de pós graduação nas Universidades Públicas do Paraná, a qual demonstrou que 
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mesmo presente nos discursos governamentais e acadêmicos não é um campo explorado e 

discutido. 

Todavia, é importante salientar que o tema, dada a sua complexidade, não pode ser resumido 

a uma pesquisa datada, mas que os dados provenientes da mesma possibilitarão problematizações 

para futuras pesquisas, com o intuito de contribuir tanto para o debate como para formação docente. 
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Quadro 1. Resumos e Artigos ENCIPES 

Ano 
 
 

Tema do evento Total de 
resumos 

Em 
alfabetização 

Total de 
artigos 

Em 
alfabetização 

2007 Desafios contemporâneos 
na educação 

67 2 11 0 

2008 Docência e 
desenvolvimento: 
interação escola e família 
na educação básica 

25 1 0 0 

2009 Pesquisa, Educação e 
Cultura: relações 
determinantes na ação do 
educador. 

33 2 0 0 

2011 I Encontro PIBID 
Educação e diversidade: 
pedagogia e inclusão 
social 

23 2 0 0 

2012 V Encontro de educação 
infantil - GEPPEI 
Educação e Infância: 
diálogos e debates 

78 2 9 0 

2013 Alfabetização e 
letramento: leitura do 
mundo e leitura da palavra. 

84 2 12 2 

2016  Educação, diversidade e 
políticas públicas 

80 4 36 1 

2017 Desenvolvimento 
profissional docente: 
debates e análises 
reflexivas 

75 4 26 1 

Total  465 18 94 4 

Fonte: SILVA e ZANLORENZI (2019, p. 06). Os Anais dos anos de 2010, 2014 e 2015 não foram localizados. 
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Quadro 2. Temáticas em alfabetização 

Anos Educação 
especial 

Prática 
pedagógica 

Perspectiva 
teórica 

Políticas 
educacionais 

História da 
educação 

2007   2   
2008  1    

2009  1 1   

2011 1  1   

2012 1   1  

2013 1 1 1  1 

2016 2 1  2  

2017  5    

Total 5 9 5 3    1 

Fonte: SILVA e ZANLORENZI (2019, p. 07). 

Resumo 

Utilizada como parâmetro em discussões que relacionam os índices de leitura e escrita e o 
desenvolvimento econômico, a temática alfabetização sempre esteve presente nas agendas dos 
governos dos entes federados. Mesmo sendo recorrentes nas propostas governamentais, a taxa de 
analfabetos e os índices de crianças sem o domínio de leitura e escrita na idade certa são problemas 
ainda não solucionados. O presente artigo versa sobre uma pesquisa realizada nos programas de Pós-
Graduação das Universidades Públicas do Paraná, na qual foram averiguadas as pesquisas que 
continham como temática a alfabetização. Para este levantamento utilizou-se como critério as pesquisas 
que tratavam especialmente o termo alfabetização em seus aspectos históricos, políticos e pedagógicos, 
sendo estas as acepções utilizadas para a categorização. No levantamento das pesquisas, verificou-se 
que dos dois mil quinhentos e setenta e sete (2577) trabalhos defendidos nos programas, entre 1996 a 
2019, apenas quarenta e quatro referem-se à alfabetização, sendo que não houve pesquisa com a 
temática avaliação na alfabetização. A maioria das pesquisas trata de aspectos metodológicos que dizem 
respeito aos métodos de alfabetização, prática docente, política educacional, apropriação da escrita, 
contexto de ensino e aprendizagem, fracasso escolar, estratégias de ensino, entre outras. Todavia, não 
houve pesquisa que tratasse de avaliação na alfabetização, a qual se considera como a temática central 
principalmente nas discussões sobre tempo, metodologias e fracasso escolar. Pretende-se com este 
trabalho apontar a necessidade de pesquisas que versem sobre a alfabetização e nesta a avaliação, bem 
como demonstrar que há uma incidência maior nas pesquisas realizadas aos aspectos pragmáticos em 
detrimento dos políticos e históricos, considerando-se este fato com uma fragilidade que deve ser 
amplamente debatida. 

Palavras-chave: Alfabetização.  Pesquisas. Universidades Públicas. Paraná. Avaliação. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a avaliação externa realizada nas instituições da rede básica objetiva a 

promoção de melhorias contínuas nas práticas e no desempenho dos discentes envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, a avaliação externa ainda vem sendo adotada para 

ranqueamento e padronização das práticas educativas inseridas no contexto escolar, acabando, pois, 

por reduzir as possibilidades e a criatividade das práticas de ensino e vinculando-as somente aos 

exames escolares.  

Diante desse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar as práticas avaliativas 

relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, e 

diante do contexto e da realidade vivenciada pelos discentes, docentes, núcleo gestor e comunidade, 

evidenciar a criação de um processo de avaliação do ensino e aprendizagem contextualizada às 

demandas vividas pelos sujeitos imersos no processo. Para tanto, as ações da pesquisa foram 

realizadas em uma escola da rede pública municipal localizada em Acopiara, Ceará.  A presente 

pesquisa foi realizada por 4 (quatro) pesquisadores, sendo 2 (dois) alunos do curso de licenciatura 

plena em pedagogia, 1 (um) aluno do curso de licenciatura plena em matemática, e 1 (um) professor 

orientador da pesquisa, todos vinculados à Universidade Estadual do Ceará (UECE), oriundos da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O A década de 1980 consolidou-se como um importante marco para as reformas 

educacionais, bem como, de iniciativas centradas na educação dos países que compõem a América 

Latina. De acordo com Bonamino e Franco (1999, p. 105), “Um movimento de reforma complexo 

tanto porque introduz mudanças profundas em diversas dimensões, tais como as prioridades 

educacionais, as formas de financiamento, o currículo, a avaliação educacional, como pelo fato de 

colocar na pauta de prioridades de atores como o Banco Mundial – BM”, ou seja, uma mudança de 

cunho conceitual que sedimentaria novas práticas e objetivos a serem implementados nas 

instituições da educação básica. Essas mudanças tiveram alinhamento direto com os objetivos 

traçados pelo Banco Mundial (BM) para Educação pública dos países da América Latina, 

enfatizando assim, conflitos de interesse empresarial e o alcance da qualidade nesse setor motivado 

pelos princípios regulatórios do mercado. 
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Em conformidade com Bauer, Alavarse e Oliveira (2015), as reformas educacionais traçadas 

para a Educação caracterizaram-se por ações de caráter sistemático a partir da regulação dos 

sistemas de avaliação do desempenho dos estudantes oriundos das instituições de ensino. Assim, 

esses dados deveriam ser usados como instrumentos para monitoramento das ações realizadas na 

gestão dos espaços escolares. Essas mudanças também seriam observadas na descentralização dos 

processos de gestão e de financiamento das escolas, ampliando assim, o discurso da autonomia das 

instituições em busca por melhores resultados de desempenho. Essa autonomia estaria relacionada 

tão somente, “[...] buscar novas fontes de recursos, que não as fontes públicas tradicionais, e novas 

formas de gerenciamento da educação pública, o que inclui autonomia de gestão financeira e 

autonomia de gestão (school based management)” (BAUER; ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015, p. 

1369).  

Em conformidade com os autores, essa iniciativa aumentaria a dinâmica de competição entre 

as instituições de ensino, ocasionando, pois, uma ampliação da qualidade nesses espaços, 

vinculando-os aos princípios regulatórios preconizados pelos organismos internacionais. Diante 

desse contexto, haveria a valorização e o incentivo por meio dos resultados obtidos e na efetividade 

das ações realizadas na escola, bem como, na qualidade dos serviços oferecidos. Nesse ínterim, 

Luckesi (2011, p. 32) afirma que: 

Na passagem dos muitos anos de vida escolar na história da modernidade o que se 

viveu foram os exames escolares. Para mudar isso, há que se aprender um novo modo 

de ser e de agir, abrindo mão de conceitos e modos de agir que estão impregnados em 

nossas crenças conscientes e inconscientes, em nosso senso comum, em nossos 

estados emocionais, que tem sua base em nossa história biográfica pessoal. 

Assim, por meio das reformas educativas traçadas para a América Latina, em 1990, houve a 

criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e estabelecendo um nivelamento das 

práticas de ensino e acompanhamento sistemático das redes de ensino buscando o melhoramento da 

aprendizagem. A partir da implementação da Política Nacional de Avaliação por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394 de 1996, a ótica do desempenho tornou-se marca 

presente nas instituições, resvalando nas práticas de ensino dos docentes através da vinculação do 

saber fazer aos encaminhamentos e diretrizes propostas pelos exames externos realizados pelos 

estudantes (BONAMINO; FRANCO, 1999). 

Desse modo, cabe considerar o processo de ensino e aprendizagem como algo dinâmico e 

atento ao contexto vivenciado pelos sujeitos imersos no processo educativo. A avaliação da 

aprendizagem deve oportunizar o repensar acerca da prática docente e viabilizar novas tomadas de 
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consciência e ação para a promoção de uma etapa significativa para os discentes. Para Sant’Anna 

(2010), o ato avaliativo requer do professor, conhecimento acerca da formulação dos instrumentos 

de verificação e acompanhamento da aprendizagem. A variedade conceitual e metodológica deve 

ser empregada para a formulação de bases consistentes para o acompanhamento dos rendimentos 

dos estudantes. Avaliar para promover a aprendizagem significa o repensar acerca do fazer docente 

e da ampliação de prática que objetivem o alcance das aprendizagens requeridas pelos estudantes.  

Diante desse contexto, avaliar constitui-se enquanto ação consciente, orientada e planejada 

tendo como ponto central, a aquisição de conhecimentos e habilidade pelos estudantes. A 

mensuração, embora seja considerado um sinônimo do ato de avaliar, significa um olhar estático 

conduzido pelos instrumentos no intento de padronizar e classificar as aprendizagens requeridas. 

Essa ação revela um olhar raso acerca do processo e dos aspectos contextuais envolvidos no 

caminhar desenvolvido pelos estudantes (LUCKESI, 2011). Segundo essa percepção, faz-se 

necessário a ampliação conceitual do ato de avaliar, tendo em vista que essa ação evidencia as 

possibilidades, desafios e lacunas do processo percorrido pelos estudantes. É preciso desmistificar a 

avaliação do ensino e aprendizagem e torná-la componente obrigatório das práticas e processos 

requeridos em sala de aula, oportunizando assim, importantes reflexões sobre a dinâmica da sala de 

aula e do olhar atento ao sujeito aprendente.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa centrada na abordagem qualitativa do tipo descritiva e exploratória, foi realizada 

por 4 (quatro) pesquisadores em uma escola da rede pública municipal localizada no município de 

Acopiara, região centro-sul do Estado do Ceará. Nessa construção, em conformidade com Marconi 

e Lakatos (2003, p. 115.), a respectiva pesquisa, “definiu-se como a participação real do 

pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão 

próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste”. 

A investigação foi constituída com base nas ações do projeto de extensão intitulado, “Construção de 

itens para a avaliação da aprendizagem no ensino fundamental I: articulando objetos avaliativos 

para a promoção de uma educação significativa”. Dessa forma, buscou-se realizar uma avaliação do 

tipo diagnóstica para observação das práticas pedagógicas dos educadores presentes na instituição 

pesquisada, dos conceitos basilares sobre a avaliação da aprendizagem e dos instrumentos 

empregados pelos docentes para o acompanhamento e planejamento das ações educativas realizadas 

na escola.  
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

De acordo com os objetivos elencados na respectiva pesquisa, observou-se que os discentes 

e a professora regente participaram de forma assertiva diante das propostas encaminhadas no 

contexto da sala de aula. Para tanto, elencou-se o segundo ano do Ensino Fundamental I da 

respectiva escola, no intento de ampliar os conhecimentos dos discentes na linguagem matemática 

com ênfase na promoção de uma prática avaliativa atenta aos processos de desenvolvimento 

evidenciados naquele lócus para a ampliação da aprendizagem. Nesse contexto, buscou-se ampliar 

os instrumentos de mensuração que transcendessem as provas e os exames pelos quais os discentes 

eram submetidos. Assim, as ações buscaram a articulação dos conteúdos trabalhados na área da 

matemática para a respectiva série e criar instrumentos que auxiliassem a avaliação do ensino e 

aprendizagem tecida no espaço escolar.  
Imagem 1. Atividade proposta pelos pesquisadores 

 
Fonte: Da pesquisa 

Em virtude dos objetivos pretendidos, observou-se que os discentes com dificuldades no 

processo de ensino a aprendizagem necessitaram de auxílio e intervenções para o reconhecimento 

dos números. Dessa forma, os jogos construídos com os discentes por meio da intervenção dos 

pesquisadores envolvidos serviam como instrumentos para auxiliar na ressignificação das práticas 

pedagógicas existentes em sala de aula. Essas ações tinham como objetivo central se contrapor: 

Tempos atrás por propiciar a alguns professores um caráter autoritário, prepotente e 

segregador, centralizado nas mãos arrogantes deste ou daquele que fazia de sua nota 

seu instrumento de sadismo ou sua maneira egocêntrica de selecionar os bons e os 

maus, esse sistema, altamente injusto para o aluno, era incontestável e super 

confortável para o professor, como deve ser para confortável para o instrutor religioso 
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ou militar, a produção de ensino em ambientes ressecados por votos de cega 

obediência (ANTUNES, 2013, p. 13).  

A colaboração e o envolvimento dos discentes culminavam na interação com a docente 

regente da turma, bem como, com os pesquisadores envolvidos no processo e serviam como 

elemento chave para tornar o ato de aprender, dinâmico a partir de jogos criados com o foco na 

promoção de ações formativas para a prática e ação avaliativa, tornando-a processual.  
Imagem 2. Participação dos discentes mediante intervenção na escola 

 
Fonte: Da pesquisa. 

Nessa perspectiva, conforme Candau (2014, p. 55), “a questão que se coloca então, e ainda 

agora, é a necessidade de concentrar esforços no sentido de descobrir e propor alternativas didáticas 

que subsidiem a reformulação dessa prática”, ou seja, para propor uma prática avaliativa dinâmica e 

atenta ao desenvolvimento dos alunos, é preciso considerar a prática docente como elemento 

essencial para a proposição de estratégias de ensino que sejam eficazes para a aprendizagem.  

CONSIDERAÇÕES 

A presente investigação buscou analisar as práticas avaliativas relacionadas ao processo de 

ensino e aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, e o alcance do objetivo 

supracitado, a pesquisa além de verificar práticas relativas ao processo de ensino e aprendizagem, 

atentou-se para o envolvimento e participação ativa dos pesquisadores em uma escola da rede 

pública municipal de Acopiara, região Centro Sul, do Estado do Ceará.  

Dessa forma, observou-se que as demandas e apelo aos exames ainda constituem-se de 

forma assertiva na escola, fazendo-se necessário, a ampliação e diversificação de instrumentos 
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capazes de auxiliar professores e alunos na prática avaliativa e monitoramento das aprendizagens 

dos discentes no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a feitura de oficinas e construção de 

jogos coletivos entre os pesquisadores junto aos discentes e alunos, instrumentos criados com a 

finalidade de auxiliar docentes na observação, registro e aprendizagem dos alunos, tornou-se um 

elemento de aproximação entre professores e alunos, favorecendo, pois a interação e atenção diante 

dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Nessa perspectiva, é preciso a ampliação de ações e 

envolvimento da comunidade acadêmica junto às escolas para o repensar dessas práticas, 

fortalecendo, pois, a relação entre a teoria e a prática, auxiliando assim, em uma cultura avaliativa 

significativa para os sujeitos desses espaços. 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar. 10ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

BAUER, A; ALAVARSE, O. M; OLIVEIRA, R. P. Avaliação em larga escala: uma sistematização do debate. Educ. 
Pesqui., São Paulo, v. 41, n. especial, p. 1367-1382, dez., 2015. 

BONAMINO, A.; FRANCO, C. Avaliação e Políticas Educacionais: O Processo de Institucionalização do SAEB. 
Caderno de Pesquisa, nº 108, p. 101-132, 1999.  

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22ed. São Paulo: Editora Cortez, 
2011.   

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 

SANT´ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar? Como avaliar?: critérios e instrumentos, 14 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2010.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 379 

Resumo 
Entende-se que a avaliação educacional permeia a realidade e contexto experenciado na realidade 
escolar vivenciados por professores, alunos e comunidade escolar. A partir da ampliação das avaliações 
externas realizadas constantemente nas unidades escolares que compõem a educação básica, observou-
se um processo de ensino e aprendizagem mais engessado e articulado às diretrizes que compõem essas 
escolas por meio do monitoramento e desempenho dos estudantes nesses certames. Diante desse 
contexto, a presente pesquisa objetivou analisar as práticas avaliativas relacionadas ao processo de 
ensino e aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, e diante do contexto e da realidade 
vivenciada pelos discentes, docentes, núcleo gestor e comunidade, evidenciar a criação de um processo 
de avaliação do ensino e aprendizagem contextualizada às demandas vividas pelos sujeitos imersos no 
processo. A pesquisa centrada na abordagem qualitativa insere-se na tipologia descritiva e exploratória. 
A base desse estudo assenta-se na pesquisa ação realizada mediante ações articuladas por 4 (quatro) 
pesquisadores, sendo 1(um) professor e orientador dessas ações e 3 (três) estudantes dos cursos de 
licenciatura de uma IES – Instituição Ensino Superior pública localizada na região Centro-Sul, Iguatu, 
no estado do Ceará. O acompanhamento e as intervenções ocorreram em uma escola da rede pública 
municipal localizada em Acopiara, Ceará. Pretendeu-se, pois, estabelecer um novo e atento olhar acerca 
das práticas avaliativas inseridas na sala de aula, ressignificando essa ação e tornando-a um elemento 
importante de melhoria e dinamismo atrelados a aprendizagem dos discentes e caráter formativo nas  
tomadas de consciência e ação docente perante os desafios de avaliar para promover a aprendizagem 
significativa na sala de aula. 

Palavras-chave: Avaliação do ensino e aprendizagem; Reflexões; Prática avaliativa; Ressignificação. 
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INTRODUÇÃO  

Entende-se a avaliação para além das provas e notas que são atribuídas aos alunos, concebe-

se como importante instrumento que possa subsidiar a prática pedagógica do professor. 

Compreende-se também que ela deve fazer parte de todo o processo educacional, assumindo o 

importante papel de orientar o planejamento do professor e também de reorganizá-lo quando for 

necessário.  

A presente proposta emergiu do interesse em conhecer e analisar, junto aos professores de 

Matemática que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, suas concepções e práticas acerca 

da avaliação da aprendizagem e a partir de uma pesquisa qualitativa buscar indicadores que 

auxiliem a traçar estratégias de ação que se apliquem no cotidiano do professor de Matemática. A 

pesquisa será desenvolvida com 5 professores da Educação Básica que se dispuseram a 

compartilhar suas memórias e práticas avaliativas. 

A IMPORTÂNCIA DE DISCUTIR SOBRE MÉTODOS AVALIATIVOS 

Ao discutir práticas avaliativas no campo da Educação Matemática, é perceptível a 

dificuldade em aderir ao conceito de avaliação proposto pelos especialistas desta área, o que tem 

contribuído para que as avaliações ainda aconteçam de forma individual e dissociada do processo 

de ensino e de aprendizagem, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Assim, a 

avaliação da aprendizagem matemática 

Deve ser vista na escola como um processo de investigação, uma atividade 

compartilhada por professores e alunos, de caráter sistemático, dinâmico e contínuo. 

As tarefas de aprendizagem devem se constituir, ao mesmo tempo, em tarefas de 

avaliação, uma vez que a avaliação é parte integrante da rotina das atividades 

escolares e não uma lacuna (BURIASCO; SOARES, 2008, p. 110). 

Diante da perspectiva, de grande ênfase a produção escrita e solitária como único recurso 

avaliativo, a seguinte proposta buscará provocar a reflexão por parte de alguns professores de 

Matemática da rede pública de ensino de Estância/SE que atuam em sala de aula com alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental, para que estes possam (re)significar as práticas que utilizam 

com mais frequência.  

Hoffmann (2005, p. 72), ainda que não se refira especificamente ao professor de 

Matemática, diz que:  
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[...] a resistência dos professores em termos de mudar sua prática, dá-se conta do 

prejuízo causado aos estudantes, precisa ser analisada do ponto de vista das 

concepções construídas por eles ao longo de sua vida enquanto estudantes e em termos 

das influências teóricas sofridas. É preciso respeitar os professores em suas 

concepções, promover estudos e espaços de discussões nas escolas e universidades, 

porque é através do aprofundamento teórico que os professores poderão tomar 

consciência do significado de determinados procedimentos avaliativos.  

Sabe-se que, para uma mudança significativa na prática da avaliação da aprendizagem, faz-

se necessário um trabalho conjunto de todos os envolvidos no contexto escolar: direção, corpo 

pedagógico, pais, alunos, professores e sociedade, porém em consonância com o que diz Luckesi 

(2008a, p.121) “cremos, com convicção, que, se todos os professores deste país desenvolverem com 

proficiência a sua atividade profissional, estaremos dando um grande passo no sentido de 

possibilitar às nossas crianças, jovens e adultos condições de crescimento”. 

Com o interesse voltado a observar e analisar a postura do professor de Matemática 

constituída das suas concepções e atitudes ante a prática avaliativa instituída em seu cotidiano, a 

pesquisa buscará apresentar indicadores capazes de responder as questões abaixo mencionadas e 

relacionadas ao papel do docente junto à avaliação da aprendizagem Matemática:  

Ao estudar o caminho histórico das práticas avaliativas no Brasil é fácil perceber que o 

modelo de avaliação não se encontra num passado tão distante e que esses relatos contribuem para 

entendermos a atual cultura avaliativa ainda com características que nada contribuem para 

aprendizagem dos alunos.  

Discutir a avaliação da aprendizagem Matemática requer que retomemos as perspectivas de 

avaliação apresentadas por autores já mencionados neste trabalho, entre eles Hadji (2001), 

Hoffmann (2009), Luckesi (2008a) e Villas Boas (2008). Seguindo a linha de pensamento destes 

teóricos e trazendo suas teorias para o âmbito da avaliação da aprendizagem matemática, infere-se 

que esta deve ser pensada, elaborada e praticada com o intuito de servir à aprendizagem, 

constituindo-se em uma prática que a subsidie, informando e orientando professores e alunos na 

construção do conhecimento matemático.  

O aluno deve conceber que a avaliação da aprendizagem se dá a todo o momento e deve 

servir para desvelar suas habilidades, fragilidades e orientá-lo na construção do conhecimento 

matemático, uma nova concepção de avaliação levará o aluno a entender que ele está sendo 
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avaliado para que ele aprenda melhor e não para rotulá-lo como um bom ou mau aluno em 

Matemática ou para determinar seu destino ao final do ano letivo.  

A prática avaliativa que emerge de um ensino que prima pela memorização de teoremas e a 

reprodução de técnicas de resolução de exercícios matemáticos acaba por se limitar a 

procedimentos que não vão além de provas, tão conhecidas como classificatórias e excludentes. 

Abrantes (2015, p. 15) corrobora com este pensamento ao dizer: 

Ver as tarefas de avaliação como fontes de aprendizagem implica que elas requerem 

atividades interessantes e significativas. Além disso, elas devem proporcionar aos 

alunos novas oportunidades para aprender, para melhorar e para refletir sobre seu 

próprio trabalho. 

Na avaliação da aprendizagem matemática as atenções devem estar voltadas para todos os 

lados, todas as atividades desenvolvidas pelos alunos constituem-se como elementos de 

investigação que poderão responder questões que permeiam o processo de ensino e aprendizagem 

matemática. Estar atento ao plano de ação do aluno requer que o professor, em especial, considere 

os registros escritos dos alunos.  

Errar e acertar devem ser vistos como parte do processo de aprendizagem, portanto o 

importante é entender o que realmente expressam e o que se deve fazer diante dos erros e acertos 

cometidos pelos estudantes. “Tanto o “sucesso/insucesso” como o “acerto/erro” podem ser 

utilizados como fonte de virtude em geral e como fonte de “virtude” na aprendizagem (LUCKESI, 

2008a, p.56).  

A proposta de uma análise atenciosa da produção escrita dos alunos busca levar professor e 

aluno a enxergar o erro como indicador de algo que precisa ser revisto e neste momento a 

investigação aparece para dar conta das indagações que muito provavelmente vão aparecer durante 

o processo de análise. Cury (2007, p. 80), destaca: 

A ideia de que o erro se constitui como um conhecimento, é um saber que o aluno 

possui, construído de alguma forma, e é necessário elaborar intervenções didáticas que 

desestabilizem as certezas, levando o estudante a um questionamento sobre as suas 

respostas. 

Vale lembrar que ao analisar o registro escrito, muitas vezes, o professor necessita ouvir o 

aluno para melhor entender seu procedimento ao resolver uma situação matemática. Lorenzato 

(2008, p. 50) salienta que “é fundamental ouvir o aluno, conversar com ele com o objetivo de 

desvelar seu pensamento e seus motivos”. Ao tentar explicar o que tentou fazer para resolver uma 
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determinada atividade o aluno poderá refletir sobre seu procedimento matemático e isso poderá 

contribuir para que ele próprio perceba o que provavelmente precisa ser feito para que ele alcance 

seus objetivos de aprendiz.  

METODOLOGIA APLICADA 

Tendo como base as intenções desta pesquisa, que visa investigar as concepções e práticas 

de professores de Matemática acerca da avaliação da aprendizagem, optamos por seguir uma 

abordagem de pesquisa qualitativa, que segundo D’Ambrósio (2004, p. 21), “lida e dá atenção às 

pessoas e às suas ideias, procura fazer sentido de discursos e narrativas que estariam silenciosas”.  

Nesta perspectiva, este estudo propõe-se a desenvolver uma pesquisa do tipo colaborativa, 

pesquisadora e professores terão a oportunidade de discutir e expor o tema abordado de maneira a 

constituírem um espaço no qual possam expor seus pensamentos, conceitos, conhecimentos e ações, 

promovendo um movimento de reflexão, e (re)significação de suas concepções e práticas 

avaliativas.  

Ainda que Fiorentini (2004) considere como pesquisa colaborativa apenas aquela em que 

todos os envolvidos participam de todas as fases do trabalho, desde a “concepção, planejamento, 

desenvolvimento e análise do estudo” (FIORENTINI, 2004, p. 67), a investigação que se 

desenvolveu seguiu nessa perspectiva por acreditar que, este trabalho teve como gerador dessa 

especificidade, a participação e interação entre pesquisador e participantes, não apenas no sentido 

de coletividade, mas no sentido de colaboração, de modo que todos interagiram e colaboraram com 

a pesquisa e com o seu próprio desenvolvimento profissional. 

Para Gonzalez Rey (2005, p. 42) instrumento é “toda situação ou recurso que permite o 

outro expressar-se no contexto de relações que caracteriza a pesquisa”. 

Para Villas Boas (2007, p. 45) 

A observação permite investigar as características individuais e grupais dos alunos, 

para a identificação das suas potencialidades e fragilidades, assim como dos aspectos 

facilitadores e dificultadores do trabalho. É importante conhecer como os alunos 

aprendem, como se relacionam, como percebem a escola e atuação do professor, suas 

preferências (na escola, na família e em outros espaços). 

A observação na perspectiva de avaliação da aprendizagem matemática como uma prática 

investigativa apresenta-se como constituinte dos outros procedimentos/instrumentos avaliativos, 
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pois sem esta é possível que muitos acontecimentos passem despercebidos pelo processo de ensino 

e aprendizagem. De acordo com Carlos (2002, p. 36), ao observar o professor deve procurar 

manter-se atento aos “procedimentos alternativos de cálculos, o raciocínio próprio utilizado, as 

estratégias pessoais de solução, participação e troca de saberes, poder de argumentação e registros, 

ajuda solicitada ou oferecida, interesse e criatividade” tornando este procedimento/instrumento 

adequado e contribuinte da aprendizagem matemática. 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2007), a entrevista auxilia o pesquisador a aprofundar-se 

sobre um fenômeno ou questão específica, desta forma o investigador “organiza um roteiro de 

postos a serem contemplados durante a entrevista, podendo, de acordo com o desenvolvimento da 

entrevista, alterar a ordem deles e, até mesmo formular questões não previstas inicialmente” 

(FIORENTINE; LORENZATO, 2007, p.121). 

Utilizaremos o diário de campo durante a investigação, o diário de campo utilizado nesta 

pesquisa deverá assumir duas perspectivas apontadas por Fiorentini e Lorenzato (2007) que são: 

descritiva e interpretativa.  

Os resultados serão apresentados considerando os momentos nos quais as informações 

foram produzidas. As observações, as entrevistas, os encontros em coordenação e o diário de campo 

trarão informações que serão organizadas e descritas por meio de categorias e subcategorias. Cada 

categoria e subcategoria apresentará suas respectivas definições seguidas de alguns trechos de 

narrativas desses professores.  
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Resumo 

O presente artigo objetiva proporcionar aos professores de Matemática da Educação Básica, momentos 
de reflexões acerca das formas como se avalia alunos. O texto parte de uma pesquisa que está sendo 
desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade 
Federal de Sergipe - PPGECIMA e que tem como objetivo analisar as concepções de avaliação da 
aprendizagem e as práticas avaliativas apresentadas por um grupo de professores de Matemática 
atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de ensino de 
Estância/SE. Em relação a metodologia do trabalho, trata-se de uma pesquisa do tipo colaborativa, 
pois por intermédio de um trabalho coletivo e em cooperação, pesquisadora e professores terão a 
oportunidade de discutir e expor o tema abordado de maneira a constituírem um espaço no qual 
possam expor seus pensamentos, conceitos, conhecimentos e ações, promovendo um movimento de 
reflexão, produção de saberes e (re)significação de suas concepções e práticas avaliativas. Convém 
ressaltar que os professores que irão participar da pesquisa, estão em diferentes etapas do tempo de 
serviço em sala de aula. Tendo professores em início de carreira, até professores já próximos a 
aposentadoria. A pesquisa além da colaboração dos professores da Educação Básica, em forma de 
entrevistas e discussões que serão baseadas nos estudos de alguns teóricos que trabalham avaliação, ou 
avaliação em Educação Matemática, tais como Fiorentini, Lorenzato, Hoffman, Hadji, Luckesi, dentre 
outros que também servirão de base, para o convite a reflexão e possível mudança de atitudes, diante da 
vida prática-pedagógica dos professores envolvidos na pesquisa. 

Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem, Práticas Avaliativas. 
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INTRODUÇÃO 

A partir de 2020, os professores passam a ter novas orientações pedagógicas trazidas pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O documento começou a ser elaborado em 2015, por 

uma equipe de gestores, educadores e pesquisadores da área de educação. Trata-se de mais um 

esforço do Ministério da Educação na busca por um currículo comum para a educação básica, 

conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), sancionada em 1996. Para a disciplina de 

ciências, a BNCC institui três eixos temáticos: Terra e Universo, Matéria e Energia e Vida e 

Evolução, que devem ser abordados de modo a permitir ao aluno a aquisição progressiva do 

conhecimento científico produzido pela humanidade ao longo do tempo, bem como o 

questionamento e a interpretação crítica de fatos e dados. A BNCC traz ainda um incentivo para a 

maior inclusão do ensino investigativo e do letramento cientifico, desde as séries inicias do ensino 

fundamental, em detrimento das aulas expositivas e com forte apelo à memorização (BRASIL, 

2017). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A experimentação nas aulas de ciências já foi apontada como ferramenta pedagógica capaz 

de conduzir o processo educacional para a aprendizagem significativa em inúmeros estudos e em 

outros documentos oficiais, como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000). 

Segundo Ausubel (1986), a aprendizagem significativa é aquela que se constrói ancorada pelas 

informações já existentes na estrutura cognitiva do estudante. Essas informações se juntam às novas 

e, aos poucos, o conhecimento vai se modificando e sendo ampliado. Desta forma, não há uma 

grande novidade na valorização do ensino experimental proposto pela BNCC. O que ainda continua 

sendo um desafio para educadores são as formas alternativas de avaliação deste modelo de ensino. 

Segundo Fernandes (2013), o professor, ao buscar novas metodologias de aula, encontra na 

avaliação uma barreira. Isso porque, a avaliação escolar ainda tem forte apelo quantitativo e se 

distancia do que se espera avaliar no ensino crítico e investigativo. 

Vale destacar que, qualquer ação pedagógica requer um processo avaliativo no contexto 

educacional vigente. A avaliação deve ser usada como um instrumento de reflexão sobre o processo 

de ensino-aprendizagem, sendo capaz de nortear a tomada de decisões do educador, o planejamento 

escolar e, inclusive, a estrutura curricular de uma disciplina. Ela também deve ser capaz de mostrar 

indícios de aprendizagem significativa (FERNANDES, 2013). No entanto, a avaliação quantitativa 
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não oferece tais dados, visto que seu apelo de memorização pode mascarar os resultados nela 

obtidos. Além disso, a própria LDB (Brasil, 1996) ressalta que a avaliação qualitativa deve ter 

preponderância sobre a avaliação quantitativa. Perrenoud (1999), abordou em sua obra a dificuldade 

de trilhar um caminho de mudanças na educação, sem ter a devida atenção ao processo da 

avaliação. Se aparentemente o entrave para mudanças no processo de ensino aprendizagem está na 

forma de avaliação, por que não são feitas adequações neste sentido?    

Silva (2010) identificou em seu estudo uma lacuna que pode ajudar a responder tal 

questionamento e traçar estratégias de mudanças no panorama educacional. Sua pesquisa revelou 

que a dificuldade dos professores em explorar, elaborar e relacionar os dados da avaliação 

qualitativa com a aprendizagem dos seus alunos tem raízes na formação docente. Segundo o 

pesquisador, nos cursos de formação para professores, em especial nos cursos de pedagogia, a 

avaliação quantitativa ainda tem maior relevância e apelo. De acordo com Santos e Canen (2014), a 

avaliação qualitativa é aquela que verdadeiramente funciona como instrumento de investigação da 

prática docente e não apenas como um recurso para revelar o aproveitamento discente. Por isso, é 

latente a necessidade de readequar os currículos dos cursos de formação de professores, de modo 

que estejam preparados a usá-la em sala de aula. Para aqueles que já atuam profissionalmente, 

cursos e outras formas de divulgação de como preparar, usar e coletar dados da avaliação 

qualitativa precisam ser realizados. Sendo assim, este trabalho busca apresentar uma alternativa 

para enriquecer esse momento de avaliação educacional. Ele é parte de um projeto de doutorado 

cujo objetivo, entre outros, é mensurar o quanto metodologias avaliativas são eficientes. 

O método de avaliação selecionado na intervenção experimental foi a Teoria dos Modelos 

Mentais, proposta por Phillip Johnson Laird, em 1983. A teoria foi fundamentada na proposta de 

aprendizagem significativa de Ausubel (1986) e vem ganhando espaço no ambiente escolar por ser 

capaz de elucidar diferentes questões sobre o processo cognitivo dos estudantes. A metodologia 

propõe a realização de desenhos, com ou sem a intervenção de palavras, para representar um 

conteúdo especifico. De acordo com o desenho realizado, os autores os classificam como 

representações ou modelo mentais. Não há uma previsão de pontuação, apenas a classificação como 

modelo ou representação mental, de acordo com a adequação dos desenhos realizados. O desenho 

pode ou não estar acompanhado de palavras indicando os nomes do que está sendo representado. 

Mas é importante ressaltar que, tudo o que for feito no desenho, incluindo a inserção de palavras, 

deve estar indicado de forma coerente com o conteúdo em questão. 
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As representações mentais são conceitos abstratos capazes de serem relembrados, mas 

evocam situações nas quais os esquemas podem não ser funcionais, ou seja, não apresentarem 

caráter representativo. Podem conter confusões e/ou erros conceituais. Neste caso, são chamadas de 

representações mentais, pois suas preposições/desenhos não estão em concordância com as teorias 

científicas, do contrário. Em outras situações, os desenhos podem ser classificados como modelos 

mentais, revelando o entendimento do aluno, pois denotam uma aprendizagem significativa, capaz 

de envolver o conhecimento recém-adquirido com o conhecimento prévio e inter-relacioná-los de 

maneira funcional. Neles, as imagens são específicas e podem aliar aspectos reais, perceptíveis ou 

imaginários, obtidos a partir de uma experiência real. São modelos nem sempre acurados, mas 

funcionais para quem os produziu, evocando experiências externas relacionadas com seu 

conhecimento anterior. (Johnson-Laird, 1983).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O público alvo selecionado foi uma turma com 22 alunos do 5º ano do ensino fundamental, 

na Escola Municipal Costa Rica, situada no bairro da Ilha do Governador, na cidade do Rio de 

Janeiro – RJ. Os alunos tinham entre 9 e 12 anos de idade. A oficina, “Para onde vai o que 

comemos? ”, tem como tema a digestão humana, dentro do eixo de Vida e Evolução proposto pela 

nova BNCC. A oficina durou dois dias letivos, dentro dos horários de aula, e foi realizada conforme 

o protocolo do Projeto SER CIENTISTA da UFRJ (www.sercientista.com.br).  

No primeiro dia, inicialmente, os alunos realizaram um desenho sobre o tema de digestão 

humana. A turma foi instruída a desenhar e colocar o nome em todos os órgãos que lembrassem e 

julgassem ser pertencentes ao sistema digestório. Nenhuma informação adicional sobre o conteúdo 

foi dada ao longo da realização da atividade, nem mesmo permitida a consulta a materiais didáticos 

ou aos seus pares, de modo que os dados coletados ficassem o mais próximo possível ao 

conhecimento prévio de cada aluno. Esta fase durou cerca de trinta minutos.  

Em seguida, os alunos receberam luvas e jalecos descartáveis e foram divididos em grupos 

de aproximadamente 5 alunos. Cada equipe foi acompanhada por um monitor da Equipe SER 

CIENTISTA e recebeu alimentos como pão, banana, biscoito de polvilho e suco, simulando um 

lanche. Em uma bandeja plástica grande, contando com o auxílio de martelos de madeira e tesouras 

sem pontas, os alunos foram orientados a realizar movimentos simulando a mastigação. Neste 

momento os monitores incentivaram a discussão sobre a função dos dentes e a importância da 

mastigação como processo inicial da digestão. Também foi entregue às equipes um copo plástico 
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contendo água, identificado como ‘saliva’, para que houvesse a discussão sobre a amilase salivar e 

seu papel na quebra de carboidratos. Ainda na primeira bandeja, mas já com os alimentos triturados 

e misturados, os alunos foram orientados a transferi-los para um saco plástico com vedação na parte 

superior, representando o estômago, no qual adicionaram um segundo líquido (água com corante 

vermelho) representando o suco gástrico. Mais uma vez, os monitores realizaram a função de 

instigar os alunos a pensar nesta etapa da digestão e na função do órgão e do ácido.  Já 

encaminhando para o final do experimento, em uma nova bandeja, o conteúdo do saco plástico foi 

despejado dentro de uma meia fina, amparada por um tecido de algodão dobrado ao fundo da 

bandeja. A saída do líquido através da meia para a bandeja, antes de ser absorvida pelo tecido, 

representa a absorção dos nutrientes, ou seja, a passagem do intestino para o sangue, de onde será 

transportado para o restante do corpo. Essa etapa é essencial e sempre chamamos atenção para ela, 

pois a ela será relacionado o resultado obtido nos testes glicêmicos do dia seguinte. 

 Aqui, foram representados os intestinos delgado e grosso, respectivamente. As discussões 

estimularam a conversa sobre a absorção de nutrientes e água realizadas por estes órgãos, bem 

como a função da bile, entregue em um terceiro copo plástico (água com corante amarelo). A meia 

calça foi aberta, o conteúdo “enxugado” no tecido de algodão e os alimentos que restaram ali foram 

transferidos para um copo de isopor com um orifício no fundo que, quando pressionado por um 

segundo copo do mesmo material criou uma pressão e eliminou o alimento, simulando o momento 

das fezes, encerrando o primeiro dia de oficina. 

No segundo dia das atividades, foram realizados testes de glicose em três monitores 

voluntários. Cada monitor seleciona um item para consumir durante a experiência: fatias de 

presunto (de duas a quatro fatias), suco industrializado de frutas (de um a dois copos) e uma tapioca 

simples, sem recheio. A medição da glicose foi realizada com o aparelho de glicômetro em três 

momentos diferentes: em jejum, após a ingestão do alimento escolhido nos tempos de 30 minutos e 

1 hora. A discussão do experimento foi seguida de um gráfico demonstrando os resultados de cada 

medição de acordo com a escolha de cada monitor. A ideia era apresentar aos alunos que o índice 

glicêmico dos alimentos pode variar de acordo com o grupo alimentar e relacionar a experiência 

realizada no dia anterior, da simulação de digestão dos alimentos, com o aumento de glicose no 

sangue após a alimentação.  

Para finalizar, foi realizado eu experimento com o objetivo de fixar ainda mais a importância 

da saliva no processo de digestão alimentar. Cada grupo recebeu um suporte com seis tubos de 

ensaio. Em cada um deles foi adicionado cerca de 1g de farinha de tapioca e foram realizados testes 
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com a saliva usando lugol (reagente químico usado para indicar a presença de carboidrato) e DNS 

(reagente químico usado para identificar a presença de glicose, indicando ter havido reação entre a 

amilase salivar e o substrato). As discussões que seguiram os experimentos do segundo dia de 

oficina buscaram retomar as etapas da digestão realizadas na prática do dia anterior, fixando os 

conceitos e apresentando o método científico de forma lúdica. Encerrando este dia, os alunos 

fizeram novamente o roteiro do desenho do sistema digestório. 

No caso do desenho feito antes da oficina, o propósito era entender o conhecimento prévio 

dos alunos e no desenho pós-oficina, o objetivo era buscar por indícios de aprendizagem 

significativa resultante da intervenção pedagógica. Vale ressaltar que a oficina foi realizada com 

método de experimentação investigativa, contando com linguagem e conteúdo compatíveis com a 

faixa etária dos alunos. O projeto foi registrado e recebeu aprovação junto ao Comitê de Ética da 

UFRJ. A análise dos desenhos foi realizada separadamente para identificar o número de modelos e 

representações mentais na turma, bem como comparar individualmente o desempenho de cada 

aluno ante e depois da participação no projeto.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos 22 desenhos realizados antes da execução da oficina revelou que apenas um 

aluno conseguiu executar a atividade de modo a ter seu desenho classificado como como modelo 

mental, ou seja, apresentou os órgãos do sistema digestório relacionados entre si, sem confusões e 

erros conceituais. Os demais, 21 estudantes, produziram desenhos menos acurados, indicando 

confusão de informações e/ou erros conceituais sobre o assunto tratado. Como o primeiro desenho 

foi realizado apenas contando com o conhecimento prévio de cada aluno, uma vez que a oficina 

ainda não havia sido ministrada, o alto número de representações mentais pode indicar uma lacuna 

no processo de ensino aprendizagem deste conteúdo. Segundo Johnson – Laird (1983), a 

dificuldade do estudante em criar um modelo mental que represente o conteúdo estudado de forma 

válida conceitualmente, pode indicar um processo de aprendizagem com apelo à memorização, fato 

este que não está em discussão neste momento, mas não pode deixar de ser destacado. Para Giani 

(2010), somente esta coleta de dados já poderia servir de ferramenta pedagógica ao professor para 

preparar suas aulas futuras, embora este não seja o foco de discussão neste momento. 

No segundo momento, após terem participado da oficina, 12 alunos fizeram desenhos que 

foram classificados como modelos mentais e 10 alunos permaneceram com representações mentais, 

conforme indica a figura 1. Mais da metade da turma foi capaz de fazer a transição da representação 
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mental para o modelo mental após terem participado da oficina. O aumento no número de modelos 

mentais na turma indica um ganho conceitual que, segundo Johnson-Laird (1983), sugere um 

processo de aprendizado significativo. A figura 2 mostra a transição nos desenhos de um aluno 

antes e depois da oficina. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos demonstraram, não apenas que a atividade experimental foi capaz de 

trazer ganhos no processo de ensino aprendizagem, como também indicam a validade da Teoria dos 

Modelos Mentais como uma ferramenta de avaliação qualitativa de coleta de dados do ensino. O 

método pode ser usado para avaliar o desenvolvimento dos alunos, a eficácia do método escolhido 

pelo professor e nortear o caminho pedagógico para cada turma, para cada aluno. Os modelos 

mentais podem ser usados também para avaliar o conhecimento prévio dos alunos, servindo como 

um parâmetro de como o professor pode aprofundar sua aula. Essa ferramenta pode ser uma das 

aliadas no novo desafio dos professores na avaliação de aulas mais experimentais, críticas e 

investigativas propostas pela BNCC e na sua rotina pedagógica. 
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ANEXOS 

Figura 1. Gráfico comparando o número de modelo e representação mental antes e depois da realização da oficina 
experimental na Escola Municipal Costa Rica 

 
 

 
Figura 2. Desenhos feitos pelo mesmo aluno: respectivamente, uma representação mental e um modelo mental. O 

primeiro realizado antes da oficina e o segundo realizado após a oficina. 

 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 395 

Resumo 

A busca por métodos didáticos mais eficazes no ensino, cujo foco é desenvolver no aluno o 
conhecimento e a capacidade de análise crítica, vem sendo alvo de discussões há muitos anos. 
Recentemente, um novo documento oficial, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trouxe mais 
ênfase para esta discussão. No que tange ao ensino de ciências, a recomendação é investir em aulas 
experimentais e métodos que estimulem a alfabetização científica do discente desde as séries iniciais do 
ensino fundamental. No entanto, esse desafio esbarra na dificuldade de avaliar essas aulas diferenciadas. 
Isso porque, a avaliação quantitativa, a mais usada nas salas de aula, apenas aponta uma falha no 
processo de ensino aprendizagem, mas não indica onde estão as lacunas. Este tipo de avaliação também 
não é capaz de identificar se houve aprendizado crítico e significativo, uma vez que a memorização de 
conceitos já é o bastante para atingir uma boa pontuação neste sistema avaliativo. Ao contrário, a 
avaliação qualitativa é mais eficiente como sondagem do aproveitamento do aluno, do rendimento da 
didática adotada pelo professor e, inclusive, como investigação do conhecimento prévio dos estudantes. 
Entretanto, apesar de mais completa, a avaliação qualitativa fica em segundo plano na rotina 
pedagógica. Neste sentido, este trabalho apresenta uma alternativa de avaliação qualitativa, a Teoria dos 
Modelos Mentais, criada em 1983 por professores de ciências. Esta ferramenta pode ser usada para 
planejar a aula, traçar alternativas didáticas e encontrar indícios de aprendizagem significativa nas 
intervenções pedagógicas realizadas. O método pode ser aplicado para qualquer faixa-etária da 
educação básica, uma vez que usa o desenho como dado de análise. Este trabalho mostra como, a partir 
da intervenção experimental realizada com alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola 
pública, a ferramenta pôde ser empregada revelando o conhecimento prévio dos alunos e os indícios de 
aprendizagem significativa após intervenção.    

Palavras-chave: Avaliação qualitativa, Teoria dos Modelos Mentais, Aprendizagem Significativa. 
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1 Esse texto é oriundo de pesquisa de doutorado em andamento.  
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INTRODUÇÃO 

A emergência da noção de competências socioemocionais nas políticas de educação e o seu 

despontar nos discursos e ações práticas levadas a cabo por agentes públicos e privados, revelam 

um esforço e uma busca pela revitalização da noção de competências no campo da educação. A 

apologia em torno das competências socioemocionais parecem apelar para o conteúdo persuasivo 

de expressões como “inovação curricular”, “evidência científica”, “educação plena”, “educação do 

século 21”, na busca por consenso e consentimentos que acolham a abordagem por competências na 

escola, como uma espécie de antídoto para problemas de natureza econômica, psicossocial e 

educativa. 

No plano internacional, a propagação de discursos e políticas que tomam como mote a 

eficácia e necessidade de implementação das competências socioemocionais no currículo escolar 

tem sido realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Rodrigues (2015), analisando os documentos que tratam das competências socioemocionais observa 

que, apesar do discurso em que afirma atuar apenas em resposta aos anseios dos governos, a OCDE, 

exercendo o que autor chama de um “poder leve” (Jakobi e Martens, 2010), estaria pondo em 

prática um verdadeiro projeto de governança educacional global.  

Alinhado às orientações e indicações da OCDE sobre a avaliação das competências 

socioemocionais, o Instituto Ayrton Senna (IAS) vem, desde 2011, exercendo o papel de correia de 

transmissão dessa proposta, formulando discursos, dispositivos e instrumentos que abrem espaço 

para a introdução estruturada das competências socioemocionais no currículo da educação básica no 

Brasil.  

Como arcabouço teórico-metodológico que sustentam tais políticas, têm-se adotado, em 

nível nacional e internacional, o constructo dos Big Five, um conjunto de cinco grandes domínios 

que sintetizariam os traços essenciais da personalidade humana, independente da cultura ou da 

idade em que se situam os indivíduos. Os Big Five estariam relacionados às seguintes dimensões da 

personalidade humana: abertura a novas experiências, extroversão, amabilidade, conscienciosidade 

(organização, esforço e responsabilidade) e estabilidade emocional. Segundo Santos e Primi (2014), 

haveria um consenso entre os psicólogos em torno dos Big Five, como a maneira mais eficaz de 

analisar a personalidade humana. 

Contudo, Smolka et al. (2015) questionam o suposto consenso sobre constructo teórico dos 

Big Five. Dentre as abordagens sobre a personalidade que surgem e se desenvolvem na 
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convergência entre a psicanálise e o materialismo histórico, as autoras contrapõem ao constructo 

teórico dos Big Five, que se inspira na teoria lexical, as formulações de Eric Fromm, Henri Wallon 

representantes da perspectiva histórico-cultural (Vygotski, Leontiev e Luria) além de outras 

elaborações teóricas como a Positioning Theory, oriunda do pragmatismo norte-americano e do 

interacionismo simbólico. Críticas de diferentes ordens ao modelo dos Big-Five também seriam 

registradas por autores do campo da psicologia e referem-se ao uso da abordagem fatorial, ao seu 

caráter estático, determinista e empiricista que desconsidera a complexidade envolta nos múltiplos 

determinantes genéticos e ambientais e que constam da interação na formação da personalidade. 

Concluem então as autoras que, diferente do que fora aventado, o modelo dos Big-Five estaria 

longe de ser consensual ou inovador.   

Não obstante,  observamos que, seja qual for o contexto discursivo ou normativo no qual as 

competências socioemocionais tem se manifestado, termos como resiliência,  disciplina, esforço, 

perseverança,  estabilidade emocional e a capacidade de suportar pressões expressam os 

comportamentos e traços da subjetividade humanos mais ressaltados como fatores explicativos do 

êxito escolar, social e econômico de sujeitos individuais e coletivos. 

Em face disso e, considerando as implicações didáticas que decorram de propostas de 

desenvolvimento e avaliação de competências socioemocionais, julgamos ser necessário 

problematizar as conformações discursivas sobre a subjetividade humana produzidas no âmbito das 

ciências, especialmente quando referidas à noção de indivíduo, bem como apreender 

epistemologicamente a noção das competências socioemocionais, suas incongruências e 

contradições e ainda os limites e possibilidades de se captar, com precisão e fidedignidade, tais 

competências através de processos e instrumentos avaliativos. 

AVALIAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS: 

QUESTIONAMENTOS DE ORDEM EPISTEMOLÓGICA E PEDAGÓGICA 

Como afirma Mancebo (2004), a pesquisa psicossocial, assim como os saberes jurídicos, 

médicos, antropológicos, etc, ao passo em que sofrem as determinações do contexto histórico e 

dinâmico que conformam uma dada realidade social, é ela mesma capaz de produzir normatizações 

sobre o sujeitos e os modos de vida neste dado contexto.  

Nos discursos das políticas educacionais tais normatizações tem-se submetido ao cálculo do 

racionalismo econômico, no qual os dispositivos neoliberais são tão mais eficientes quanto mais:  
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(...) os indivíduos, na medida em que introjetam o valor mercantil e as relações 

mercantis como padrão dominante de interpretação dos mundos possíveis, aceitam - e 

confiam - no mercado como o âmbito em que, "naturalmente”, podem – e devem - 

desenvolver-se como pessoas humanas. (Gentili, 1995, p. 228). 

O constructo do Big Five expressa teórica e simplificadamente um modo de individuação do 

sujeito cuja subjetividade é circunscrita ao que se denomina “personalidade humana”, funcionando 

assim como um dispositivo teórico-ideológico que se coloca a serviço da conformação de 

subjetividades adaptadas e flexíveis do “indivíduo do século XXI”. Tal perspectiva teórica 

confunde indivíduo com subjetividade e circunscreve o processo de subjetivação/individualização 

na esfera dos “grandes domínios da personalidade humana”. Embora passíveis de desenvolvimento 

e mudanças qualitativas por via de processos formativos e/ou educacionais esses domínios 

apresentam-se na forma de uma essência universal, ignorando-se o caráter mutável da subjetivação 

e dos modos de existências que “são históricos e mantêm estreitas relações com uma conjuntura 

especificamente considerada.” (Mancebo, 2009, p. 83) 

Na literatura utilizada como referência nos documentos da OCDE e do Instituto Ayrton 

Senna, os termos habilidades socioemocionais, habilidades leves, inteligência emocional, 

inteligência social, entre outros aparecem de maneira recorrente dependendo a área de investigação 

a que estiverem associadas (economia, psicologia, neurociência, etc).  Esses termos são tomados 

como sinônimos de competências socioemocionais, termo mais utilizado no campo educacional. 

Por outro lado, a noção de competência de corte cognitivo tem origem no campo da sociologia do 

trabalho e da gestão de recursos humanos, sendo posteriormente incorporado ao campo da 

educação, mormente pelas obras de Philippe Perrenoud.  

No contexto da educação brasileira, a noção de competência tem se orientado, de acordo 

com Ramos (2002), pelo construtivismo piagetiano e por aproximações com o a teoria da 

competência linguística de Chomsky. Deste último incorpora-se também, por aproximação, uma 

distinção entre competência e desempenho. A primeira, entendida como a dimensão implícita da 

competência, associa-se mais diretamente à psicologia construtivista, ou seja, a competência como 

uma estrutura dinâmica condensada na forma de esquemas mentais. O segundo remete-se à 

manifestação concreta da competência, sua dimensão explícita. 

No campo educacional, a noção de competência tem sido bastante influenciada pelo 

pensamento de Phillipe Perrenoud, que ressalta a sua dimensão potencial e contextual. Para este 

autor, competência pode ser definida como:  
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(...) faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações, etc) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. 

Estão ligadas a contextos culturais, profissionais e condições sociais. (Perrenoud, 

1999, p. 30) 

Aos recursos cognitivos mobilizados para a resolução de situações-problema em contextos 

distintos, vem sendo acrescentados outros recursos como habilidades, atitudes, valores e emoções 

que remetem diretamente ao saber-fazer, saber-ser e saber-conviver. O próprio Perrenoud reconhece 

que a competência se apoia em conhecimentos mas sem se limitar a eles, integrando e mobilizando 

conjuntamente outros recursos na tomada de decisão e no desenrolar da ação (saber em uso). Por 

essa concepção, a relação entre competência e desempenho não é de identificação absoluta 

(resultado/produto), mas de interdependência relativa (processo/contexto da ação). A noção de 

competência, ainda que orientada para objetivação da ação, estaria dimensionada subjetivamente 

pelo domínio saberes cognitivos, psicomotores e socioemocionais. Ainda assim, Dias (2010), alerta 

para possíveis incongruências quando se tenta definir competência a partir desses saberes, uma vez 

que:  

(1) os saberes fazem parte da competência, mas não se podem confundir com ela; (2) 

as competências são descritas como acções, mas não é o facto de descrever as acções 

que explica ou que possibilita a acção ou o êxito; (3) as competências estão 

directamente relacionadas com o contexto e o saber ser não tem implícito esse 

contexto. (Dias, 2010, p. 74, grifo nosso).  

 De maneira geral, as competências têm sido interpretadas pela coexistência de saberes 

cognitivos (saber-conhecer), psicomotores (saber-fazer) e socioafetivos (saber-ser/saber conviver) 

que podem ser mobilizados e integrados em um dado contexto com vistas à resolução de problemas 

ou, como tem ocorrido nas políticas de avaliação, pela constatação de desempenho demonstráveis, o 

que traz alguns complicadores. 

 Pela primeira definição, mais próxima da matriz construtivista, parece-nos que as 

competências socioemocionais seriam um tipo de saber, e não uma competência em si. De outro 

modo, se o saber-ser não tem implícito o contexto, não é possível definir em que situações elas 

podem ou não ser mobilizadas. Mais do que isso, ao contrário do que ocorre com as competências 

cognitivas, que possuem um pólo único, as competências socioemocionais são constituídas por 

domínios instáveis e ambivalentes que na maioria das vezes não se conjugam no mesmo contexto. 

Assim, ser extrovertido não é uma competência, mas a manifestação do mesmo domínio 

socioafetivo no qual se manifesta também a introspecção.  
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 Por outra via, avaliar as competências socioemocionais a partir do desempenho observável 

parece ainda mais problemático e talvez, por isso, as avaliações em larga escala utilizem como 

metodologia a aplicação de questionários autoavaliativos. A avaliação de competências 

socioemocionais que busca estabelecer relações causais entre os recursos não-cognitivos e o 

desempenho escolar esbarram, de acordo com Vieira (2015) em dois tipos de dificuldades. A 

ausência de padrões confiáveis que relacionem e dimensionem o impacto de atributos 

socioemocionais e de outras variáveis do desempenho escolar torna complexo e a possibilidade da 

ocorrência de causalidade reversa ou associação cumulativa entre competências entre esses 

atributos e o desempenho socioemocional.  

A avaliação de competências socioemocionais pode se mostrar problemática ainda quando 

se busca descrever ou localizar conhecimentos e habilidades a elas subjacentes ou requisitos 

necessários para que elas se manifestem. Como avaliar essas “competências” socioemocionais se 

elas não parecem ter conteúdo em si. A competência “estabilidade emocional”, por exemplo, não 

mobiliza conhecimentos ou habilidades, permite apenas que elas se manifestem em determinado 

contexto e só é possível de ser controlado e/ou aplicado dentro de uma situação em que haja um 

enquadramento pelo sujeito. A estabilidade emocional pode estar presente no desempenho 

competente de uma tarefa ou em uma situação da vida cotidiana, mas, neste caso, o aspecto objetivo 

do contexto é definido pela experiência subjetiva e pela disposição interna do sujeito para pôr ou 

não em movimento os recursos socioemocionais de que dispõe. 

As competências socioemocionais não poderiam ser mobilizadas para outros contextos sem 

a concorrência dos aspectos volitivos e subjetivos do sujeito, que escapam a qualquer tipo de 

controle externo. Pressupor que seja possível definir competências socioemocionais em função do 

desempenho esperado e dos contextos é ignorar que o próprio sujeito pode mobilizar outros 

recursos socioemocionais e mesmo cognitivos para emular, compensar ou substituir 

comportamentos explícitos ou implícitos esperados ou exigidos para um desempenho eficaz em 

tarefas, sejam elas prescritas ou não. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nossas investigações e levantamentos bibliográficos preliminares indicam que as 

abordagens sobre a formação e avaliação de competências socioemocionais orientam-se 

hegemonicamente por perspectivas que se apoiam em estudos psicométricos, econométricos e 

constructos teóricos do campo da neurociência, psicologia positiva e teorias da personalidade, que 
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ignoram a complexidade envolvida na formação humana quando pensada na perspectiva da sua 

relação com a totalidade social. De outro modo, organismos internacionais como a OCDE e agentes 

privados como o Instituto Ayrton Senna, colocam-se como propagadores e formuladores de 

propostas de formação socioemocional cuja incorporação pela educação escolar se justificaria pelo 

incremento que tal formação teria no desenvolvimento de competências cognitivas, laborais e 

cidadãs e no seu efeito para melhoria dos índices sociais e econômicos, o que revela interesses 

orientados para sentidos de formação que merecem ser discutidos quanto à suas reais motivações 

político-econômicas e ideológicas. 

Com isso, não estamos negando a importância das competências socioemocionais ou da 

subjetividade na formação pessoal e escolar dos sujeitos, mas nos colocamos a interrogar sobre as 

motivações, interesses e agentes que protagonizam os discursos sobre a necessidade de 

incorporação desses aspectos na educação escolar. De igual modo,  deve-se atentar para as 

referências que são evocadas para servirem como instrumento de elaboração e implementação de 

políticas públicas educacionais e suas implicações não só para os campos da didática, do currículo, 

e da avaliação, mas também para a formação de professores e para a relação da escola com o mundo 

do trabalho; ou seja, com a formação da classe trabalhadora.  

A simples importação, interpretação e incorporação de teses produzidas em contextos e 

campos distanciados das reais problemas político-pedagógicos da educação brasileira podem 

configurar-se como mera apologia acrítica a essas teses, deslocando responsabilidades e a real 

função social que educação pode ter na formação de subjetividades críticas e emancipadoras.  
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Resumo 

A noção de competências vem se apresentando como uma referência constante nas propostas 
curriculares de diferentes níveis de ensino da educação brasileira desde a década de 90. Anunciada 
como resposta ao descompasso entre o tratamento dado ao conhecimento pela modelo escolar e as 
novas exigências da "sociedade do conhecimento", as competências orientaram a formulação de 
diretrizes do ensino médio e da educação profissional na década de noventa. Mais recentemente, as 
competências têm reaparecido em documentos e propostas oficiais de "inovação" e reformulação 
curriculares com um maior deslocamento dos aspectos cognitivos para os aspectos socioemocionais. 
Neste artigo, buscamos compreender a perspectiva de subjetividade implícita no constructo teórico que 
baliza a noção de competências socioemocionais. Também analisamos, comparativamente, o sentido 
epistemológico das competências socioemocionais com a formulação teórica já consolidada na 
apropriação desta noção pelo campo educacional e pelas políticas curriculares dos anos noventa. Por 
fim, discutimos os limites e possibilidades de se captar, por via da avaliação em larga ou pequena escala, 
competências de natureza socioemocional, tal como vem sendo proposto em nível internacional pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, em nível nacional, pelo 
Instituto Ayrton Senna (IAS). Baseados nas análises preliminares dos documentos e da literatura que 
orientam a formulação de políticas de currículo e avaliação das competências socioemocionais, 
observamos uma tendência de subordinação epistemológica da noção de subjetividade aos princípios da 
racionalidade econômica. A análise e confronto de perspectivas teóricas que buscam atribuir o sentido 
epistemológico à noção de competências apontam para a existência de incongruências e contradições 
que comprometem qualquer padronização para fins de avaliação em larga escala das competências 
socioemocionais dos sujeitos, especialmente no contexto da escola. 

Palavras-chave: competências socioemocionais, currículo, avaliação, didática. 
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Resumo 

Contextualizado na discussão das políticas públicas de avaliação e no debate acerca da qualidade 
educacional dos sistemas e instituições de ensino, este painel problematiza a influência das avaliações 
externas em larga escala (AE) na organização do trabalho de redes e escolas.  Pautados por diferentes 
prismas de análise, os textos problematizam o sentido de qualidade e as respostas dadas pelas redes e 
escolas aos resultados oriundos da AE. Contextualizado empiricamente na rede municipal da cidade de 
Campinas-SP, o primeiro trabalho analisa como são abordadas as AE nos Projetos Político 
Pedagógicos de quatro escolas que vivenciam a Avaliação Institucional Participativa (AIP) como 
política pública de rede. Conclui que as escolas com processos de AIP fragilizados associam os 
resultados das AE ao trabalho desenvolvido pela instituição, sem articulação com os demais fatores que 
incidem sobre o contexto escolar, movimento diferente daquele observado nas escolas com maior 
enraizamento da AIP, as quais elencam fatores internos e externos para entendimento dos resultados, 
indiciando que processos mais consolidados de AIP levam a análises mais amplas dos indicadores 
fornecidos pelas AE. O segundo trabalho, contextualizado na rede municipal da cidade de São Paulo-
SP, o analisa as AE e as políticas motivadas por seus resultados na rede. Conclui que ela adotou a 
cultura da avaliação, muitas vezes alheia aos atores da escola, o que alimentou o discurso reducionista 
da qualidade da educação, ainda que não tenha se configurado como melhoria generalizada nos 
resultados.  Por fim, o terceiro trabalho, contextualizado empiricamente na rede estadual de São Paulo, 
evidencia a tensão vivenciada pelo professor entre priorizar o direito à educação ou à aprendizagem em 
tempos de avanço das políticas de AE. Conclui que o trabalho docente tem sido organizado e orientado 
pela lógica e metas das avaliações, sendo cooptado a focar o direito à aprendizagem. 

Palavras-chave: Avaliação Externa; Qualidade educacional; Escola. 

AS AVALIAÇÕES EXTERNAS EM LARGA ESCALA NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA: O QUE REVELAM OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINAS? 

Luana Ferrarotto – IFSP/Bragança Paulista 

APRESENTAÇÃO 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, cujo produto é 

obtido considerando o desempenho na Prova Brasil e o fluxo escolar, “tornou-se a forma 

privilegiada e frequentemente a única de se analisar a qualidade da educação básica brasileira” 

(SOARES; XAVIER, 2013, p. 904). Por conseguinte, como apontam alguns estudos, podemos 

observar repercussões das avaliações externas em larga escala na organização do trabalho 

pedagógico como, por exemplo, a pressão da equipe gestora pelo aumento dos resultados; 

estreitamento curricular; uso intensivo de atividades testes, dentre outros (RAVITCH, 2013; 

MENEGÃO, 2016).   

Todavia, entendemos que essas avaliações podem ser utilizadas em outra direção, de modo a 

contribuir com a qualidade social da escola. Como afirmam Freitas et. al. (2009, p. 42), o olhar 
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externo pode acrescentar “ao processo de autoconhecimento institucional novos ingredientes e 

novos sabores”. Para tanto, entram em cena a Avaliação Institucional Participativa (AIP) e o Projeto 

Político Pedagógico (PPP)i. Podemos definir a AIP como um movimento de autoavaliação em que a 

escola olha para si (BETINI, 2009). Nesse processo, para além de professores e gestores, os demais 

segmentos (re)constroem o PPP que é tomado como referência por conter a história da escola, bem 

como suas necessidades e conquistas. Diversos indicadores de qualidade são observados – entre 

eles, os dados das avaliações externas em larga escala – de modo a constituir um olhar 

multidimensional para a instituição. 

Com objetivo de contribuir com a reflexão acerca dos processos de utilização das avaliações 

externas em larga escala desenvolvidos por escolas públicas, apresentamos, neste texto, parte dos 

achados obtidos com a pesquisa de doutorado concluída em 2018, cujo propósito foi descrever e 

analisar as percepções e os usos dos resultados das avaliações externas em larga escala pelas escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC) e compreender suas relações com a política de 

AIP, implementada na referida rede em 2008. Em uma das etapas do desenvolvimento desse estudo, 

selecionamos quatro escolasii, considerando os diferentes níveis de enraizamento da AIP, a partir de 

indicações feitas, em entrevista, pelos membros da Assessoria de Avaliação Institucional 

Participativa (instância da Secretaria Municipal de Educação – SME), que além de auxiliarem na 

implementação da AIP, coordenavam a aplicação das avaliações externas em larga escala. 

Acompanhamos tais escolas por, aproximadamente, dez meses e entre os aspectos observados está o 

PP. As informações obtidas com a leitura desses PPs foram descritas considerando a técnica de 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Neste texto, abordaremos como as avaliações externas em 

larga escala são analisadas nesses PPs. 

A POLÍTICA DE AIP NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINAS 

A AIP na RMEC deu seus primeiros passos em 2002, quando a SME estabeleceu parceria 

com o Laboratório de Observação de Estudos Descritivos (Loed), da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (BETINI, 2009; MENDES, 2011). Acreditava-se que a AIP 

permitiria “organizar os atores da rede para os difíceis tempos da avaliação externa que se 

avizinhavam” (BARRETTO; GIMENES, 2016, p. 482). Foram realizadas audiências envolvendo o 

Loed e profissionais da RMEC e uma Carta de Princípios foi construída para conferir legitimidade 

ao processo. Houve, ainda, um projeto-piloto em três escolas que aderiram voluntariamente e 

receberam apoio do Loed e da SME (BETINI, 2009). Tal experiência proporcionou a reelaboração 
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da proposta, mantendo, contudo, a Carta de Princípios. A instituição da política na RMEC ocorreu 

por meio da Resolução 05/2008 que estabelece as diretrizes da AIP e destaca que a autoavaliação 

tem por objetivo a melhoria institucional, a partir da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

constituída com representação dos segmentos da comunidade escolar.  

Vale destacar que a RMEC vivenciou momentos políticos conturbadosiii, a partir dos 

diferentes entendimentos de sociedade e educação que perpassaram seu contexto, que repercutiram 

na política de AIP. Todavia, a Resolução 05/2008 não deixou de existir, bem como o movimento de 

resistência de seus atoresiv, o que nos permitiu visualizar as diferentes lógicas em disputa pelos 

rumos da educação pública campineira. 

AS AVALIAÇÕES EXTERNAS EM LARGA ESCALA NO PP DAS ESCOLAS 

ACOMPANHADAS 

A seguir, apresentamos como as escolas acompanhadas analisam, em seus PPs, as 

avaliações externas em larga escala. Considerando os movimentos de autoavaliação realizados em 

cada instituição, entendemos que os processos de avaliação institucional podem ser caracterizados 

da seguinte formav: Escola Maria Amélia de Queiroz – processo potencializado de AIP; Escola 

Maria Firmina – processo transitório de AIP; Escola Sueli Carneiro e Escola Nísia Floresta Augusta 

– processos frágeis de AIPvi. 

ESCOLA MARIA AMÉLIA DE QUEIROZ 

De acordo com o PP, a CPA da Escola Maria Amélia de Queiroz foi instituída em 2008. 

Após seu processo de composição e levantamento dos principais problemas, a comissão pactuou 

que cada segmento olharia para si, com a proposição de ações relacionadas à atuação do próprio 

segmento. As reuniões da CPA são realizadas a cada quinze dias e contam com a participação e 

representação dos diferentes segmentos. 

Quanto às avaliações externas em larga escala, o PP apresenta a série histórica do Ideb dos 

anos iniciais e finais do ensino fundamental, acompanhada de uma descrição do contexto escolar, 

conforme os trechos destacados a seguir. 

As dificuldades enfrentadas pelos professores dos anos iniciais como a superlotação 

das duas turmas de primeiro ano, o pouco espaço para o desenvolvimento de 

atividades extraclasse e as salas de aula com problemas estruturais são compensadas - 

e não sei se esta é a melhor palavra conceitualmente - com a coesão e competência da 
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equipe docente. [...] Essa qualidade [...] ajuda a explicar o crescente resultado abaixo, 

onde a escola manteve-se acima da meta nos exames de 2011 e 2013, após ter atingido 

a meta em 2009. Isso foi uma conquista da escola e da comunidade afinal, a qualidade 

social na educação está diametralmente oposta com a precarização (PP da Escola 

Maria Amélia de Queiroz, 2015, p. 100). 

Em relação aos anos finais temos algumas considerações importantes. Após ter 

superado a meta em 2009, apresentou queda em 2011, voltando a superar em 2013. 

Voltando a comentar a respeito de questões referentes à precarização [...] é impensável 

uma escola sem professores. [...] Neste caso, em 2011 tivemos uma situação deste 

tipo. Os alunos do 9º ano não tiveram professor de Português e houve uma 

mobilização para suprir as aulas, com substituições, mas que não deram conta da 

necessidade da turma. Diferentemente da turma que foi avaliada em 2013, cujo 

resultado voltou a superar a expectativa. Em 2013, a escola já contava com o Projeto 

Aprovavii, com o objetivo de auxiliar os alunos que vislumbravam disputar uma vaga 

nas escolas técnicas públicas de Campinas (Etecap, Etec Bento Quirino e Cotuca) o 

que, sem dúvida, também colaborou para a preparação dos alunos para a realização da 

Prova Brasil [...] (PP da Escola Maria Amélia de Queiroz, 2015, p. 101).  

Como podemos observar, ao menos no movimento de reflexão presente no PP, ocorre uma 

contextualização dos resultados obtidos nas avaliações externas em larga escala. São mencionados 

fatores que precisam ser solucionados, mas sua solução não compete à escola – falta de professores, 

espaço físico limitado e superlotação das salas – e outros que se referem à instituição – coesão entre 

docentes e projeto para auxiliar os estudantes que almejam ingressar em uma escola técnica. Ainda 

sobre as avaliações externas, o PP da Escola Maria Amélia de Queiroz faz os seguintes destaques: 

Comparar? Medir? Criar um ranking? Mas é isso mesmo que queremos? [...] não é 

isso que queremos e não é esse significado que damos aos resultados que vem de fora. 

[...] acreditamos e nos propomos a trabalhar por uma educação de qualidade. Mas não 

é a qualidade de mercado, a qualidade do capitalismo, da venda. Pensamos e 

trabalhamos numa outra direção. Em direção de uma qualidade social. [...] Por uma 

qualidade que depende de muitas mãos, de muitos fatores e de muitos atores. [...] 

Neste sentido, existem muitas situações possíveis. Uma delas é sentar, chorar e 

atribuir a culpa às outras instâncias superiores. Outra - e esta é a nossa opção - é 

analisar a situação, planejar - na perspectiva da Avaliação Institucional Participativa - 

e distribuir as responsabilidades em relação às demandas, agindo quando o que se tem 

a fazer é de incumbência da escola e indo pra cima (no sentido da cobrança, do 

acompanhamento e de demandar a quem é de direito) quando a responsabilidade é de 
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outro órgão que interfere diretamente em nosso cotidiano (PP da Escola Maria Amélia 

de Queiroz, 2015, p. 100). 

Há muito mais do que provas, números, índices, dentro de uma escola e que revelam 

resultados surpreendentes. Nossos alunos e alunas vivenciam experiências e aprendem 

muitas coisas das quais nem todas podem ser avaliadas e medidas em provas e testes 

(PP da Escola Maria Amélia de Queiroz, 2015, p. 103). 

No PP, há, também, um trecho que menciona o olhar da CPA para as avaliações externas. 

Embora não haja informações detalhadas, o PP nos leva a entender que esse debate ocorreu em um 

momento de preparação para a Reunião de Negociaçãoviii. 

[...] a partir de 2013, na CPA, se não me engano, começamos a dar uma olhada na 

Provinha Brasil, tanto nas provas como nos resultados e, depois, nos resultados do 

Ideb, conversando sobre isso, inclusive. Ano passado, para a mesma Negociação, 

também vimos e discutimos um pouco os dados do Ideb. Esse material de 

apresentação [...] também foi divulgado em Trabalho Docente Coletivo (TDC) com os 

professores, mas precisamos trabalhar mais esses dados, sobretudo os internos, 

sempre... (PP da Escola Maria Amélia de Queiroz, 2015, p. 105). 

Também encontramos no PP que na Escola Maria Amélia de Queiroz há uma avaliação para 

as turmas de 6º ao 9º ano contendo questões de múltipla escolha. Essa avaliação contempla todos os 

componentes curriculares e visa 

[...] avaliar com base nos objetivos trabalhados pelos professores no período em 

questão. Ainda é preciso buscar uma forma específica de tabulação destes resultados e 

buscar uma articulação entre o que eles dizem e o que a escola articula interna e 

externamente. [...] É um indicador interno, muito potente [...] para que possamos nos 

autoavaliar longitudinalmente [...] (PP da Escola Maria Amélia de Queiroz, 2015, p. 

104). 

[...] ensinar a responder questões de múltipla escolha, avaliar questões aprendidas ao 

longo do semestre e nos certificarmos sobre a compreensão e a produção de textos a 

partir de temas combinados pelo coletivo [...] (PP da Escola Maria Amélia de Queiroz, 

2015, p. 116). 

Por fim, vale dizer que o PP da Escola Maria Amélia de Queiroz faz menção à busca pelos 

resultados de outras escolas e redes de ensino, indicando uma possível comparação entre os índices 

obtidos nas avaliações externas em larga escala pelas diferentes instituições. 

[...] os dedinhos escorregam às vezes para o lado e os olhares vagueiam para outras 

escolas, para outras redes e fazem com que olhemos para os dados das outras escolas, 
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das outras cidades, dos outros estados... (PP da Escola Maria Amélia de Queiroz, 

2015, p. 105).   

Assim, de acordo com o PP, a Escola Maria Amélia de Queiroz procura analisar sua 

realidade na perspectiva da AIP para o aprimoramento da qualidade social. Quanto às avaliações 

externas em larga escala, articula elementos internos e externos à instituição que podem repercutir 

nos resultados, sem perder de vista aprendizagens que não são expressas por testes padronizados. 

Busca identificar demandas que podem ser supridas pela comunidade escolar e evidencia aquelas 

que competem ao poder público. Mesmo sem aprofundar a discussão, demonstra um movimento 

incipiente de reflexão das avaliações externas na CPA. Por fim, sinaliza que o movimento de 

autoavaliação deve privilegiar os dados internos da instituição, mas não deixa de estabelecer certa 

relação com as avaliações externas ao elaborarem um exame para os estudantes do 6º ao 9º ano que, 

entre os seus objetivos, tem a intenção de ensinar os estudantes a responderem provas de múltipla-

escolha; bem como quando indica localizar os resultados obtidos por outras escolas e redes de 

ensino.    

ESCOLA MARIA FIRMINA DOS REIS 

A CPA da Escola Maria Firmina dos Reis foi constituída em 2008. O PP destaca que, em 

2015, a CPA foi renovada e “composta por um número significativo de representantes das famílias” 

(PP da Escola Maria Firmina dos Reis, 2015, p. 1). As reuniões mensais ocorrem na última quarta-

feira de cada mês e, de modo geral, contam com a representação de todos os segmentos. 

Sobre as avaliações externas em larga escala, consta, no PP, que em 2015, a escola buscou 

“estudar e discutir no coletivo os descritores de habilidades da Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA 

[Avaliação Nacional da Alfabetização]” (PP da Escola Maria Firmina dos Reis, 2015, p. 1). 

Também no PP encontramos que todas as ações realizadas “têm como principal objetivo a melhoria 

dos índices de aprendizagem dos alunos” (PP da Escola Maria Firmina dos Reis, 2015, p. 1). Na 

sequência, são apresentados os resultados da Provinha Brasil e o Ideb. 

De acordo com o PP, é necessário “contextualizar os dados e recuperar o que vem sendo 

trabalhado nos últimos anos para compreender o que significam estes números, quem são os seres 

humanos que estão por trás de cada um destes índices e o que eles representam” (PP da Escola 

Maria Firmina dos Reis, 2015, p. 1). Para tanto, constam algumas dificuldades do cotidiano escolar 

que, segundo a análise realizada, afetam os resultados, a saber: equipe gestora incompleta em anos 
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anteriores; falta de funcionários; quantidade de estudantes por turma; desmotivação e indisciplina 

dos alunos (PP da Escola Maria Firmina dos Reis, 2015). 

As avaliações externas em larga escala também estão contempladas no quadro de demandas. 

A melhoria dos resultados das avaliações externas está colocada entre as metas da instituição, com 

as ações e os responsáveis por sua realização. Dentre as ações está o estudo dos descritores e das 

habilidades da Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA nos momentos de TDC e, ainda, a discussão 

desses dados com os membros da CPA. Também no PP, encontramos que uma das metas da escola 

é a melhoria da qualidade de ensino. Tal meta aparece associada à “participação dos alunos em 

atividades externas como: jogos, olimpíadas, avaliações externas, etc.” (PP da Escola Maria dos 

Reis, 2015, p. 2). Vale dizer, ainda, que nos propósitos educativos, consta a elevação dos níveis de 

aprendizagem, especialmente em Português e Matemática (PP Escola Maria Firmina dos Reis, 

2015). 

Como podemos observar, embora aponte a necessidade de discutir os resultados das 

avaliações externas em larga escala na CPA e identifique aspectos internos e externos à instituição 

que precisam ser articulados na análise desses dados, ainda há, ao menos no PP, associação entre 

qualidade do ensino e avaliação externa, com destaque para os componentes curriculares que as 

constituem, ou seja, Língua Portuguesa e Matemática. Percebemos, ainda, certa preocupação com 

os índices obtidos, já que entre as metas da escola está a melhoria dos resultados das avaliações 

externas em larga escala. Como ação definida para esse fim, consta o estudo, nos momentos de 

TDC, dos descritores e das habilidades que constituem as matrizes dessas avaliações. 

ESCOLA SUELI CARNEIRO 

A Escola Sueli Carneiro aderiu, em 2005, de forma voluntária, ao Projeto de AIP proposto 

pelo Loed em parceria com a SME. No PP, consta que a CPA promove o ambiente democrático ao 

valorizar as negociações e o diálogo, sobretudo na busca pela qualidade de ensino (PP da Escola 

Sueli Carneiro, 2015). Os encontros da CPA, segundo o PP, estão divididos em reuniões gerais 

mensais que envolvem os membros da comissão e reuniões entre equipe gestora e professores que 

compõem esse colegiado para avaliar os trabalhos realizados, bem como organizar as pautas para as 

reuniões gerais (PP da Escola Sueli Carneio, 2015). Durante a realização da pesquisa, as reuniões 

gerais não aconteceram mensalmente e, quando foram realizadas, estavam presentes, apenas, alguns 

professores e estudantes. 
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Quanto às avaliações externas em larga escala, o PP da escola destaca que as discussões 

sobre os resultados ocorrem no TDC. Há apresentação do Ideb e da Provinha Brasil e após constatar 

avanços nos resultados, é mencionado que a equipe decidiu dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido, o qual tem como eixo a leitura, escrita e o raciocínio lógico-matemático (PP da 

Escola Sueli Carneiro, 2015).  Afirma, ainda, que “os resultados das avaliações externas atuam 

como um instrumento complementar que vem auxiliar no replanejamento das ações pedagógicas” 

(PP da Escola Sueli Carneiro, 2015, p. 1) e revelam como a “escola está situada com as demais e o 

que precisamos trabalhar com os nossos alunos” (PP da Escola Sueli Carneiro, 2015, p. 2). 

Considerando o exposto, percebemos que, em seu PP, a Escola Sueli Carneiro associa os 

resultados das avaliações externas ao trabalho desenvolvido pela instituição, assim, tais dados não 

são discutidos considerando fatores externos à escola e/ou que são de responsabilidade de outras 

instâncias da gestão municipal. Por conseguinte, a análise das avaliações externas ocorre em um 

tempo e espaço próprio dos docentes, no TDC, sem envolver os demais segmentos da comunidade 

escolar. Ainda segundo o PP, as avaliações externas em larga escala são compreendidas como 

reveladoras da posição da escola, o que nos leva a inferir sobre a constituição de um olhar 

comparativo.   

ESCOLA NÍSIA FLORESTA AUGUSTA 

A CPA na Escola Nísia Floresta Augusta foi instituída em 2008. Segundo o PP, o objetivo 

da CPA é “buscar através dos olhares da comunidade escolar identificar pontos de melhorias, 

podendo assim auxiliar a escola a focar os seus esforços na construção permanente de um espaço 

educativo de qualidade” (PP da Escola Nísia Floresta Augusta, 2015, p. 13). Em 2015, as reuniões 

da CPA foram realizadas no horário do TDC, fato que garantiu a presença dos professores. No ano 

seguinte, elas foram realizadas uma vez por mês, não mais no TDC, e nem sempre contaram com a 

representação e a participação dos diferentes segmentos. 

Quanto às avaliações externas em larga escala, no PP há referência à Provinha Brasil. Sobre 

ela, o PP traz que “são dados importantes para análise, reflexão e possível replanejamento das ações 

a serem desenvolvidas dentro da sala de aula, onde são consideradas as dificuldades ou avanços da 

turma de acordo com as diretrizes curriculares para a educação básica” (PP da Escola Nísia Floresta 

Augusta, 2015, p. 4).  Na sequência, há uma cópia da ata do TDC de 6 de abril de 2014 com o 

registro da discussão sobre práticas que impactam no rendimento dos estudantes: práticas de leitura; 

trabalho integrado entre docente; apoio da direção; formação em serviço; atendimento aos alunos 
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com dificuldade; acompanhamento das turmas pelo mesmo professor; envolvimento da comunidade 

escolar; Programa Mais Educação (PP da Escola Nísia Floresta Augusta, 2015). Não encontramos, 

no PP, as demais avaliações externas em larga escala. No quadro com os problemas identificados, 

consta a necessidade de diminuir os índices de evasão e retenção, a partir do “levantamento e 

análise dos dados das avaliações internas e externas em TDCs e RPAIs [Reunião Pedagógica de 

Avaliação Institucional]ix”, dentre outras ações (PP Escola Nísia Floresta Augusta, 2015, p. 1). 

Também aparece no PP que a Carga Horária Pedagógica (CHP)x deve priorizar “as áreas de 

Português e de Matemática” (PP da Escola Nísia Floresta Augusta, 2015, p. 1). 

Desse modo, não identificamos no PP da Escola Nísia Floresta Augusta uma análise das 

avaliações externas em larga escala com levantamento de múltiplos fatores que podem ser 

considerados na discussão desses dados. Há, apenas, uma breve menção à Provinha Brasil associada 

ao trabalho desenvolvido em sala de aula. Por conseguinte, não identificamos um movimento plural 

de reflexão sobre as avaliações externas, já que a CPA não aparece como tempo e espaço de 

discussão sobre o tema. Vale destacar, ainda, que os componentes curriculares que integram as 

avaliações externas em larga escala são priorizados na CHP, conforme descrito no PP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As escolas acompanhadas apresentaram movimentos diferenciados quanto à discussão das 

avaliações externas em larga escala em seus PPs. Percebemos que enquanto as escolas com 

processos fragilizados de AIP associaram os resultados das avaliações externas em larga escala ao 

trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição, sem articulação com os demais fatores que 

incidem sobre o contexto escolar, as escolas que estavam em um movimento mais potencializado de 

AIP agregaram fatores externos e internos nas leituras sobre os resultados obtidos, o que nos 

permite inferir que os processos de autoavaliação institucional favoreceram, ao menos no PP, o 

desenvolvimento de análises mais ampliadas e contextualizadas.  

Conforme destaca Dias Sobrinho (2010), as avaliações estão no cerne da implementação das 

reformas educacionais. Por esse motivo, acreditamos que elas precisam permear as reflexões 

coletivas desenvolvidas pela comunidade escolar acerca de seu Projeto Político Pedagógico, uma 

vez que podem trazer repercussões para a organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, 

entendemos que as análises a serem efetuadas precisam dar visibilidade ao projeto institucional e às 

condições nas quais é desenvolvido. Entendemos que o PPP “é uma forma de contrapor-se à 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 414 

fragmentação do trabalho pedagógico e sua rotinização, à dependência e aos efeitos negativos do 

poder autoritário e centralizador dos órgãos da administração central” (VEIGA, 2002, p. 5).  

A escola, embora protagonista na construção de seu destino, não deve estar desprovida das 

condições essenciais para tal. Por meio do Projeto Político Pedagógico, devem ser fixados 

compromissos bilaterais entre a comunidade escolar e o poder público (FREITAS et al., 2009) e, 

para tanto, os dados das avaliações externas em larga escala podem ser um dos indicadores 

considerados, desde que analisados em uma perspectiva ampla, a partir dos múltiplos fatores que 

permeiam a realidade institucional. 
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Resumo 

Neste texto, apresentamos parte dos achados obtidos com a pesquisa de doutorado, concluída em 
2018, cujo propósito foi descrever e analisar as percepções e os usos dos resultados das avaliações 
externas em larga escala pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC) e 
compreender suas relações com a política de Avaliação Institucional Participativa (AIP), implementada 
na referida rede em 2008. No recorte realizado, consideramos os dados encontrados com a análise de 
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conteúdo dos Projetos Pedagógicos (PP) de quatro escolas da RMEC, com foco na abordagem das 
avaliações externas em larga escala. Observamos que as escolas apresentam movimentos diferenciados 
quanto à discussão das avaliações externas em larga escala em seus PPs. Enquanto as unidades escolares 
com processos de avaliação institucional fragilizados associam os resultados das avaliações externas ao 
trabalho desenvolvido pela instituição, sem articulação com os demais fatores que incidem sobre o 
contexto escolar, a escola onde identificamos processos mais potencializados de avaliação institucional 
elenca fatores internos e externos que auxiliam no entendimento dos resultados das avaliações externas; 
ressalta que é preciso olhar para esses dados na perspectiva da AIP, incluindo demandas ascendentes e 
destaca a busca pela qualidade social. Entendemos que as avaliações externas em larga escala precisam 
permear as reflexões coletivas, desenvolvidas pela comunidade escolar acerca de seu Projeto Político 
Pedagógico (PPP), uma vez que podem trazer repercussões para a organização do trabalho pedagógico. 
Por meio do PPP, devem ser fixados compromissos bilaterais entre a comunidade escolar e o poder 
público e os dados das avaliações externas podem ser um dos indicadores considerados nesse processo. 

Palavras-chave: Avaliação externa em larga escala; Avaliação institucional participativa; Projeto 
político pedagógico. 

UMA DÉCADA DE AVALIAÇÃO EXTERNA EM LARGA ESCALA MUNICIPAL: 

REPERCUSSÕES NA POLÍTICA EDUCACIONAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Mauricio de Sousa – SME/São Paulo 

INTRODUÇÃO 

As avaliações externas em larga escala consolidaram-se no Brasil sobretudo, a partir dos 

anos 1990, com a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), elaborado e 

coordenado pelo governo federal, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Anos depois, em 2007 foi implementado o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) passou a ser identificado como “indicador” de 

qualidade da educação básica, aspecto polêmico como pode ser observado nas inúmeras críticas já 

apresentadas por diversos pesquisadores (HORTA NETO, 2018; OLIVEIRA, 2013). 

Entre as consequências dessa política de avaliação adotada pelo governo federal destacamos: 

i- a proliferação de sistemas de avaliação externa em larga escala, inicialmente nas redes estaduais 

(final dos anos de 1990), e, posteriormente nas redes municipais (BAUER et. al., 2015; SOUSA, 

2013); ii-  a indução políticas educacionais baseadas na melhoria dos resultados desses exames e de 

seu indicadores como o Ideb, como se fossem sinônimos da melhoria da qualidade da educação 

(CASTRO, 2007; FERNANDES, 2007). 

Entre os municípios brasileiros que possuem o seu próprio sistema de avaliação temos a 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RMESP). Há mais de uma década, essa rede adotou um 

sistema próprio de avaliação externa em larga escala, que sofreu algumas modificações em virtude 
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das alternâncias de governo no comando da prefeitura, sem, todavia, alterar a lógica da avaliação 

externa em larga escala como indutora de políticas educacionais. 

A Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo (SMESP), nesta última década, adotou 

políticas fundamentadas nos resultados de suas próprias avaliações externas em larga escala como: 

produção de materiais didáticos, programas de recuperação dos estudantes, formação e bonificação 

dos professores e equipes gestoras. Todavia, essas políticas, se por um lado podem não estar 

garantindo  avanços consistentes no Ideb em todos os anos/séries do ensino fundamental, em 

especial nos anos finais, por outro, têm promovido um discurso da cultura da performatividade 

(BALL, 2010) reduzindo a concepção de educação e avaliação educacional à melhoria do 

desempenho dos estudantes nesses exames ou indicadores (SORDI, 2012). 

Diante desse contexto e parte da pesquisa de doutorado que buscou investigar o fenômeno 

da avaliação em larga escala na rede municipal de educação de São Paulo (SOUSA, 2019), este 

texto objetiva descrever essas avaliações e as políticas motivadas por seus resultados. A fim de 

evidenciarmos os elementos de pesquisa que subsidiam nossa reflexão, apresentamos nossos 

achados em cinco seções: i- caracterização da rede municipal de ensino de São Paulo; ii-  descrição 

das avaliações em larga escala elaboradas por essa rede; iii- as políticas adotadas pela SMESP com 

base nos resultados do suas próprias avaliações externas em larga escala; iv- o desempenho das 

escolas da RMESP  no Ideb  e Prova Brasil e, por fim, as considerações finais. 

A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

A cidade de São Paulo apresenta o maior sistema de ensino municipal do país. De acordo 

com os últimos dados da SMESP, constantes no Diário Oficial do Município, em dezembro de 2016 

(SÃO PAULO, 2016), a rede conta com: 

• 995.152 estudantes (representando 9% dos 11 milhões de habitantes do município); 

• 3.149 escolas, sendo 546 do ensino fundamental, 08 do ensino fundamental e médio, 06 para 

atendimento de surdos, 546 de Educação Infantil (4 a 5 anos), 362 creches administradas pela 

prefeitura e 1681 creches administradas por entidades parceiras. 

• 61.839 educadores, sendo 57.924 professores e 3.915 especialistas (supervisores, diretores, 

assistentes de direção e coordenadores pedagógicos). 

Para administrar tão vasta rede de ensino, a estrutura hierárquica da SMESP é composta, 

além do secretário, por órgãos centrais, responsáveis pela difusão da política pública educacional, e 
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por órgãos intermediários, chamados de Diretorias Regionais de Ensino (ao total treze), 

estabelecidas por critérios geográficos, que atuam em conjunto com os órgãos centrais para o 

estabelecimento das políticas educacionais. 

Entre os diversos departamentos que compõem a SMESP, temos a Coordenadoria 

Pedagógica (COPED), que tem a função de planejar, coordenar e implementar ações para o 

estabelecimento das políticas educacionais. Para isso, suas ações estão voltadas para as políticas 

curriculares, de avaliação e formação continuada dos profissionais da RMESP. Na última década as 

ações deste departamento têm em grande medida se centrado nos resultados das avaliações 

promovidas pela SMESP, como veremos adiante. 

O SISTEMA PRÓPRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA EM LARGA ESCALA DA RMESP 

Em 2005, a SMESP iniciou seu processo de estabelecimento de um sistema próprio de 

avaliação externa em larga escala. Com a Lei nº 14.063, de outubro de 2005 (SÃO PAULO, 2005), 

instituiu-se o sistema de avaliação de aproveitamento escolar dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo. A lei já descrevia a necessidade do desenvolvimento de uma avaliação 

externa própria, para verificar o desempenho dos alunos em todos os componentes curriculares. 

Além dessa função, os resultados da avaliação subsidiaram a formação de professores e a 

reorientação da proposta pedagógica das escolas e também forneceriam dados para a 

implementação de uma política de recuperação paralela para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

Um ano depois a SMESP criou o Núcleo de Avaliação Educacional (NAE), que naquele 

momento era ligado a Assessoria Técnica de Planejamento. A partir de 2016, este órgão passou a 

ser chamado de Núcleo Técnico de Avaliação (NTA) e ligado diretamente ao COPED. Este 

departamento era responsável por coordenar todas as ações da rede municipal no tocante à 

avaliação educacional. No ano de 2007 iniciaram as avaliações externas em larga escala desta rede, 

para o ensino fundamental, a saber: 

Prova São Paulo – exame com dois ciclos de aplicação: o primeiro – anos de 2007 a 2012; 

e, o segundo – a partir de 2017 até o presente momento. São avaliados os estudantes de 4º ao 9º ano 

nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências (a partir de 2011). 

Adotou os mesmos procedimentos e técnicas do SAEB, entre eles a metodologia da Teoria de 

Resposta ao Item para estabelecer as proficiências dos estudantes. Essa prova sempre foi censitária 

para os estudantes do 5º e 9º anos e a cada ano, no período de 2007 a 2012, adotou um critério 
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(censitária ou amostral) para os demais estudantes (3º, 5º 6º, 7º e 8º anos). A partir de 2018 passou a 

ser censitária para todos os estudantes do 4º ao 9º ano. A sua elaboração, distribuição e correção são 

de responsabilidade de empresas terceiras contratadas via licitação pela SMESP. Os resultados são 

individualizados por estudante e disponibilizados para que as equipes gestores e docentes possam 

adotar ações para a melhoria das aprendizagens dos estudantes. 

Prova da Cidade – exame realizado nos anos de 2009 a 2012. A sua elaboração ficava a 

cargo do NAE, avaliava os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. A sua 

aplicação e correção ficava a cargo dos docentes das escolas que aderissem à sua aplicação. A 

proposta inicial desta prova era ser realizado bimestralmente para todos estudantes da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª 

série, mas a cada ano teve uma configuração distinta. O seu objetivo era possibilitar às escolas 

realizarem de forma mais rápida os ajustes necessários às aprendizagens dos estudantes, por sua 

aplicação ser bimestral e a correção ser realizada pelas equipes das escolas. 

Prova Mais Educação- exame realizado nos anos de 2015 e 2016. A sua elaboração e 

distribuição ficou sob responsabilidade do NTA, com a participação de professores da rede que 

tinham participado de um curso de elaboração de itens (questões) promovido pelo NTA. A 

aplicação e a digitação em um programa on line a cargo das escolas. Nesta prova passou-se a 

avaliar os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os resultados desta prova nunca 

chegaram às escolas. 

Provinha São Paulo – aplicada aos estudantes do 2º e 3º anos partir de 2017, avaliando os 

componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências (apenas 3º ano) e redação. 

Nesta prova os itens são de múltipla escolha e resposta construída. Quanto ao processo de 

aplicação, distribuição e correção seguem os mesmos critérios da Prova São Paulo. 

Prova Semestral – essa prova elaborada pelo NTA iniciou em 2017. É destinado a todos os 

estudantes de 2º aos 9º anos. A aplicação e a correção de responsabilidades das escolas. Nesta 

prova, são avaliados os seguintes componentes curriculares: 2º e 3º anos são avaliados 

exclusivamente em Língua Portuguesa e Matemática; 4º e 5º anos em Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, História e Ciências Naturais, e os demais anos nos componentes 

curriculares de Línguas Portuguesa e Inglesa, Arte, Educação Física Matemática, Geografia e 

Ciências Naturais. 

Prova EJA – iniciou no ano de 2017 e é aplicada ao final de cada semestre letivo para as 

etapas básica II e final do EJA. A sua elaboração é realizada pelo NTA, a aplicação e correção pela 
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escola. As questões que compõem a Prova EJA pertencem aos componentes curriculares de Língua 

Portuguesa, Matemática Geografia, História e Ciências Naturais. 

Um dos problemas que observamos nesta lógica da cultura da avaliação é o elevado número 

de provas externas que os estudantes realizam no ano. Por exemplo, no ano de 2019, os estudantes 

desta rede de ensino realizaram: 2 provas semestrais, uma Prova São Paulo e a Prova Brasil. Além 

dessas provas, no mês de março a SMESP promoveu uma avaliação diagnóstica em Língua 

Portuguesa e Matemática, para todos estudantes de 2º ao 9º ano. Não podemos deixar de mencionar 

que entre essas provas externas os estudantes têm que realizar as avaliações internas. Entre as 

consequências dessa cultura da avaliação que pudemos analisar na tese e por outros autores como 

(MACHADO; FREITAS, 2014) destacamos: i- não possibilita um trabalho pedagógico qualificado 

quanto ao seu uso; ii- os resultados das avaliações externas demoram a chegar até a escola, e , iii- a 

equipe gestora e docente não consegue analisar e compreender esses resultados em tempo para 

rever suas práticas pedagógicas. 

AS POLÍTICAS ADOTADAS PELA SMESP COM BASE NOS RESULTADOS DO SEU 

SISTEMA PRÓPRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA EM LARGA ESCALA 

Ao longo dessa década, a SMESP adotou algumas políticas que estão diretamente 

relacionadas aos resultados do seu sistema próprio de avaliação externa em larga. Entre elas 

destacamos: 

Cadernos de Apoio e Aprendizagem (CAA)- criado em 2010, vigorou até 2014, São 

sequências didáticas nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, para todas 

as séries do Ensino Fundamental. No ano de 2011, foram implantados os CAA da disciplina de 

Ciências, do 1º ao 5º ano (que passaram a ser avaliado na Prova São Paulo). 

Caderno da Cidade - Saberes e Aprendizagens – assim como a Prova São Paulo retornou 

em 2017, tivemos também o retorno das sequências didáticas nos componentes curriculares de 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais. 

Recuperação Paralela – nos anos de 2011 e 2012 estabeleceu-se que todos os estudantes 

Abaixo do Básico na escala da Prova São Paulo deveriam ser indicados para este projeto. Depois de 

preenchido esse requisito a indicação poderia considerar as avaliações realizadas pelos professores. 

A partir de 2017 um dos objetivos desta recuperação passou a ser a melhoria dos resultados do Ideb 

e do desempenho dos estudantes na Prova São Paulo. 
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Formação de professores – os resultados das avaliações passaram a influenciar a oferta das 

formações dos professores(as) e equipe gestoras em 2007, mantendo-se nos anos posteriores. 

Conforme observamos nos documentos da SMESP:  

Os resultados da avaliação vão interferir também na política de formação continuada 

dos recursos humanos do magistério; na reorientação da proposta pedagógica das 

escolas; e no planejamento da gestão escolar para promoção do sucesso dos 

estudantes. (SÃO PAULO, 2007, p. 7) 

O resultado das provas externas, como a ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) 

e o IDEB de cada escola são entregues pelo Inep para cada diretor de escola que 

discutem, analisam e tomam decisões pedagógicas com relação aos encaminhamentos 

possíveis. O tratamento amplo destes resultados é de competência das Diretorias 

Regionais de Educação, em parceria com DOT/SME [...] os órgãos centrais se 

informam e, de forma planejada e coletiva, preveem ações pedagógicas que possam 

resultar em correções imediatas de rumo e num planejamento macro de suas políticas 

de formação de professores e de técnicos e gestores da rede. (SÃO PAULO, 2015, p. 

29) 

Índice de desenvolvimento da Educação Paulistana (IDEP) - a SMESP mesmo com essa 

cultura de avaliação externa adotava um discurso que não tinha uma política de meritocracia e 

ranqueamento das escolas (SOUSA, 2019). Todavia, em julho de 2019, através do Decreto 58.839 

(SÃO PAULO, 2019) foi criado o IDEP que tem como objetivo estabelecer a bonificação dos 

profissionais da educação utilizando como um dos indicadores os resultados dos estudantes na 

Prova São Paulo. Mesmo assim, a SMESP procura construir o discurso de que o IDEP não se trata 

de uma política meritocrática e de ranqueamento, pois este indicador utiliza-se, além do 

desempenho dos estudantes na prova, dos dados do INEP sobre a complexidade de gestão e o nível 

socioeconômico dos estudantes de cada escola. A utilização de outros indicadores não significa a 

eliminação da cultura da perfomatividade e da redução da concepção da educação à melhoria de 

metas, números, índices ou indicadores (BALL, 2010). 

O DESEMPENHO DAS ESCOLAS DA RMESP NO IDEB E NA PROVA BRASIL 

O Ideb é constituído de dois dados: o rendimento escolar (taxas de aprovação menos taxas 

de retenção e evasão) e o desempenho dos estudantes na Prova Brasil que a cada dois anos avalia os 

estudantes das escolas públicas de 5o e 9o anos do Ensino Fundamental. O resultado desse indicador 
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é expresso em uma escala de 0 a 10 e o objetivo das escolas brasileiras é atingir o patamar de 6,0 

pontos, até o ano de 2022. 

Durante o período de 2005 a 2017, ocorreram sete aplicações da Prova Brasil (2005, 2007, 

2009, 2011, 2013, 2015 e 2017). As escolas da SMESP participaram de todos os exames, o que nos 

permite fazer uma análise histórica dos resultados das unidades escolares da maior rede de ensino 

municipal do país. 

As taxas do Ideb da RMESP de acordo com o Gráfico 1 apresentam os seguintes resultados: 

nas séries iniciais do ensino fundamental (4ªsérie/ 5o ano) observamos uma progressão: em 2005, 

4,1 e avançou para 6,0 em 2017.  No ano de 2013, a SMESP não permitiu a divulgação dos dados 

da  4ªsérie/ 5º ano, com a afirmação de que os dados não seriam fidedignos em virtude do processo 

de implementação do ensino de 9 anos (MORENO, 2014). 

Dessa forma, se utilizarmos esses dados como índice de qualidade, poderíamos dizer que as 

escolas desta rede avançaram muito na última década. Entretanto, quando analisamos os resultados 

do Ideb para as séries/anos finais do ensino fundamental (Gráfico 1) verificamos que as escolas se 

mantiveram estáveis, em torno de 4,0 pontos em todos os exames. Essa tendência de crescimento do 

Ideb nas séries iniciais, em todas as regiões do Brasil, foi apontada no estudo realizado pelo INEP 

utilizando os dados da Prova Brasil na série histórica de 2005 a 2015 (MEC/INEP, 2018). 

Ao analisarmos as médias de proficiências na Prova Brasil das escolas da RMESP, neste 

mesmo período, observamos que em Língua Portuguesa (Gráfico 2) houve um ganho de 49 pontos 

nas séries iniciais do ensino fundamental nos sete ciclos de aplicação (2007 – 166,4 pontos e 2017- 

215,43 pontos). Já nas séries finais do ensino fundamental também um ganho menos expressivo. No 

exame de 2005 atingiu a média de 246, 84 mas caiu no exame seguinte para 236,39. Assim nos 

setes ciclos de avaliação da Prova Brasil, nas séries finais, a média de proficiência dos estudantes 

em Língua Portuguesa tem pouca variação ficando entre 230 a 240 pontos. 

Essa mesma situação se mantém em Matemática conforme o Gráfico 3. Nas séries iniciais o 

ganho de proficiência dos estudantes em Matemática foi de 51 pontos entre o primeiro e o último 

ciclo de avaliação da Prova Brasil. Já nas séries finais a média de proficiências em Matemática 

manteve a mesma trajetória de Língua Portuguesa. No no ano de 2015, foi o maior ganho em 

relação ao exame de 2005, com um aumento de 10 pontos. Todavia a proficiência se mantém com 

pouca variação entre 235 a 240 pontos, e, no último exame, 2017, ocorreu a queda de 1 ponto em 

relação ao primeiro exame, em 2005. 
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Esses dados demostram que mesmo todas as políticas estabelecidas pela SMESP, baseadas 

nos resultados das suas próprias avaliações em larga escala, não possibilitaram um avanço 

sistemático e progressivo em todo o ensino fundamental, em especial nos anos finais, contrariando 

uma tendência nacional apontada no relatório do INEP (2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto, apresentamos as avaliações e as políticas motivadas por seus resultados 

adotadas pela SMESP a partir de 2007, quando passou a aplicar suas próprias avaliações externas 

em larga escala. Observamos que os resultados dessas avaliações influenciaram as políticas 

educacionais do município de São Paulo, e, mais do que isto, têm se construído em uma cultura de 

avaliação externa em larga escala (performatividade) como indutora da melhoria da qualidade da 

educação. A última ação da SMESP na manutenção dessa lógica adotada em 2019 foi a criação do 

seu próprio indicador de “qualidade” o IDEP, associando-o à bonificação dos profissionais de 

educação. 

Os avanços observados nos resultados nacionais a partir dessa política foram tímidos. 

Utilizando como indicador de performatividade o Ideb, observamos avanços nas séries iniciais e 

absolutamente nada nas séries finais do ensino fundamental, contrariando a tendência nacional. 

Após uma década adotando seu próprio sistema de avaliação externa em larga escala, o que 

pudemos observar no caminhar das políticas educacionais da RMESP é poucos avanços neste 

indicador. Dialogando com Sordi (2017, p. 89), percebemos que os indicadores utilizados são 

externos, alheios à escola e a seus atores, e negam, por vezes, o direito à educação para milhares de 

estudantes “[...] em função dos números que a avaliação faz circular sem as devidas mediações e 

interrogações”. 
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ANEXOS 

Gráfico 1. Evolução das taxas do IDEB nas séries iniciais (4ª série/5º ano) e séries finais (8ª série/9º ano) do ensino 
fundamental na RMESP 

 
Fonte: MEC/INEP (2018) – elaboração do próprio autor. 

 
Gráfico 2. Média da Proficiência em Língua Portuguesa – anos iniciais e finais do ensino fundamental – Prova Brasil – 

2005 a 2017 

Fonte: 
MEC/INEP (2018) – elaboração do próprio autor. 
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Gráfico 3. Média da Proficiência em Matemática – anos iniciais e finais do ensino fundamental – Prova Brasil – 2005 a 
2017 

 
Fonte: MEC/INEP (2018) – elaboração do próprio autor. 

Resumo 

A rede municipal de ensino de São Paulo há mais de uma década tem adotado um sistema próprio de 
avaliação externa em larga escala. No decorrer desse período essas avaliações passaram por 
modificações quanto a elaboração, a periodicidade, aos estudantes avaliados, a correção e divulgação 
dos seus resultados para as equipes gestores, estudantes e famílias. Todavia os seus resultados sempre 
foram indutores de políticas educacionais para a rede. Oriundo da pesquisa de doutorado do autor e de 
sua prática profissional na rede, recorreu-se a análise dos documentos elaborados pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo (SMESP) e dos dados da Prova Brasil disponibilizados pelo do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para descrever essas 
avaliações externas em larga escala e as políticas motivadas por seus resultados como: elaboração de 
materiais didáticos, projetos de recuperação dos estudantes, formação de professores e criação de um 
índice próprio de melhoria da qualidade da educação. Essas políticas têm como um dos objetivos a 
melhoria dos indicadores de perfomatividade da rede, especialmente focando o aprimoramento do 
Índice de desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A partir de nossa pesquisa, concluímos que essa 
rede de ensino adotou a lógica da cultura da avaliação externa em larga escala, muitas vezes alheia aos 
atores da escola para estabelecer suas políticas educacionais, e isso, por um lado, não significou o 
avanço sistemático e progressivo do Ideb para todos os anos/séries do ensino fundamental da maior 
rede de ensino municipal do país; por outro, corrobora o discurso reducionista da qualidade da 
educação como a melhoria de índice, metas ou números. 

Palavras-chave: Avaliação externa em larga escala; Política educacional; Ensino fundamental. 
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ENTRE O DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO À APRENDIZAGEM: O TRABALHO 

DOCENTE FRENTE AO AVANÇO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS EM LARGA ESCALA 

Luana Costa Almeida – DTPP/UFSCar 

Jean Douglas Zeferino Rodrigues – IFSP Campinas 

INTRODUÇÃO 

A luta pela democratização da escola no Brasil é marco primordial. A quase universalização 

do acesso ao Ensino Fundamental, com taxa de 97% no final da década de 1990, é uma conquista 

importante porque trouxe para a escola segmentos da população que até então estavam excluídos 

dela. Porém, se o acesso é fundamental no processo de democratização, apenas garanti-lo não é 

suficiente.  

A democratização passa pelo acesso, mas se consolida na permanência e na garantia de 

qualidade. Porém, a qualidade almejada nem sempre é a mesma. Sendo termo polissêmico, 

especialmente na disputa de significado engendrada nos últimos anos no campo político-

educacional, saber a qual qualidade estamos nos referindo é essencial (ALMEIDA; BETINI, 2016; 

ARROYO, 2017).  

Nesse sentido, as reflexões aqui apresentadas trazem à tona o debate posto entre o direito à 

educação e o direito à aprendizagem. Enquanto que a primeira perspectiva é representante de um 

projeto societário diametralmente oposto à lógica capitalista, assentado na defesa radical de que o 

povo tem o direito a uma educação orientada pela formação humana e pelo questionamento 

constante daquilo que forma o próprio humano (ARROYO, 2017). 

Se o direito à educação numa perspectiva de formação humana exige o aprofundar histórico 

social, político, cultural e pedagógico no sentido de incluir e reconhecer a humanidade nos mais 

diversos coletivos populares, o direito à aprendizagem traz consigo uma outra racionalidade. Nesta 

perspectiva, o direito a algo, no caso, a aprendizagem, é circunscrito a partir de habilidades 

requeridas e avaliadas nos testes. A formação resume-se a um saber fazer pragmático atrelado às 

exigências do mundo do trabalho e a necessidade de produção e reprodução da sociabilidade 

vigente. Nesta perspectiva, o humano torna-se recurso, e não fim.  

Consequentemente, se buscamos uma qualidade socialmente referenciada e comprometida 

com o direito à educação, que mesmo abarcando a aprendizagem não se restringe a ela, a 

construção de uma escola democrática passa pela necessidade de que ela seja inclusiva, crítica, 
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reflexiva e comprometida com o desenvolvimento integral de todos e de cada um dos que nela 

ingressam para uma trajetória educativa produtiva. Realidade ainda não conquistada, já que estar 

presencialmente na escola não garante essa trajetória, como desvela Bourdieu (1998) ao tratar dos 

excluídos do interior. Para democratizar a escola com esse viés, é preciso que os estudantes 

partícipes do sistema escolar sejam incluídos, tendo acesso à trajetórias formativas que possibilitem 

sua formação integral. 

Reconhecida nessa perspectiva, democratizar a escola, na verdade, é ainda um enorme 

desafio. Seja pelas lutas ideológicas postas no campo educacional que disputam o sentido de 

qualidade e a definição da função da instituição escolar, seja pelas atividades implementadas e 

cobradas do professor em seu cotidiano de trabalho e os resultados que dele se espera. Cada vez 

mais o trabalho docente tem tido centralidade no debate acerca da escola.  

Colocado como parte do centro da questão, o professor vive hoje o drama de responder ao 

ideal de democratização voltado à inclusão e à formação mais ampla dos estudantes, trabalhando 

para a permanência com qualidade socialmente referenciada rumo ao direito à educação, ao mesmo 

tempo em que avançam políticas de controle sobre seu trabalho induzindo-o a práticas pedagógicas 

voltadas aos requisitos das políticas gerenciais e de responsabilização as quais focam, sobretudo, a 

qualidade na dimensão do direito à aprendizagem, reduzindo todo o complexo processo educacional 

ao desenvolvimento de habilidades e competências abarcadas pela matriz dos testes padronizados. 

Nesse sentido, as condições de trabalho atuais explicitam a contradição entre uma formação 

integral do estudante na perspectiva de resistência às reformas e uma perspectiva voltada 

exclusivamente para a obtenção e melhoria dos resultados nas mais diversas avaliações externas em 

larga escala. Consequentemente, os distintos projetos educacionais se manifestam cada qual à sua 

maneira. Se, por um lado, garantir o direito à educação demanda uma perspectiva formativa que 

distinta da fórmula dos reformadores empresariais (RAVITCH, 2012), exigindo a afirmação e a 

defesa de um projeto educacional e societário, por outro, a concepção formativa presente à defesa 

do direito à aprendizagem, traz consigo um aparato estranho às relações pedagógicas de tradição 

progressista, recorrendo a inúmeros mecanismos típicos da ideologia gerencial. 

Mesmo que não se faça o debate público, esse é um dilema crucial na atuação docente dos 

professores da educação básica, o qual é o objetivo de análise e discussão do presente texto. Fruto 

do estudo da temática das políticas de avaliação educacional e de alguns recortes dos dados 

oriundos da pesquisa de doutorado cujo objetivo foi identificar e analisar as repercussões das 

políticas gerenciais e de responsabilização no trabalho docente de professores do Ensino Médio da 
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rede estadual paulista de Campinas (RODRIGUES, 2018), o presente trabalho busca problematizar 

a difícil escolha docente entre priorizar em seu trabalho o direito à educação ou o direito à 

aprendizagem, em tempos de avanço das políticas de avaliação externa em larga escala. 

Metodologicamente, o referido estudo compreendeu análise documental, observação e 

entrevistasxi em quatro escolasxii da rede estadual paulista da cidade de Campinas. Foram 

entrevistados 18 profissionais, sendo quatro diretores, quatro professores coordenadores 

pedagógicos, seis professores de língua portuguesa e quatro de matemática do 3º ano do Ensino 

Médio noturno. 

AVALIAÇÃO EXTERNA EM LARGA ESCALA E O TRABALHO DOCENTE  

O gerencialismo atualmente é um modelo global para a reforma do Estado nos mais diversos 

segmentos, representando o principal caminho com que a própria estrutura e a cultura dos serviços 

públicos estão sendo reformadas, notadamente, por substituírem os antigos sistemas ético-

profissionais por sistemas empresariais competitivos (BALL, 2005; NEWMAN; CLARK, 2012). 

Segundo Clark e Newman (1997), gerencialismo é uma ideologia subjacente à busca de maior 

eficiência, fazendo uso de uma estrutura calculista que organiza as metas organizacionais e as 

formas para alcançá-las.  

Para Gaulejac (2007), o gerencialismo busca produzir regulações nas relações de trabalho, 

de modo que se apresenta de maneira objetiva, operatória e pragmática, tornando-se uma ideologia 

que traduz as ações humanas a partir de indicadores de desempenho que se apoiam em custos ou em 

benefícios. Da mesma forma, continua o autor, o gerencialismo busca certa cientificidade nas 

ciências exatas, de forma a proporcionar e legitimar um pensamento objetivo, utilitarista, 

funcionalista e positivista, delineando o ser humano como simples recurso a serviço da organização. 

Consequentemente, entre os diversos dispositivos da reforma gerencialxiii a defesa de processos de 

privatização, incorporação de práticas de gestão privada, avaliação centrada nos resultados e, 

sobretudo, a introdução de mecanismos de responsabilização e avaliação de desempenho acabam 

sendo a plataforma das quais as políticas educacionais vigentes se assentam, entre os quais, os mais 

diversos sistemas de avaliação. 

No Brasil, essas avaliações começaram a ganhar maior abrangência com a criação do 

Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb), iniciado na década de 1990. Cada vez mais 

naturalizadas, as políticas públicas de avaliação já fazem parte dos processos educativos nas 

escolas. Criado em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb é anunciado 
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como indicador da qualidade da educação nacional. Ainda que seja composto apenas por fluxo 

escolar e desempenho nos testes padronizados, esse indicador recorrentemente tem sido utilizado 

como métrica para o julgamento de escolas e de seus profissionais. 

Em movimento semelhante o Estado de São Paulo cria em 2008 o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP)xiv incorporando os mesmos 

objetivos e formas de utilização que o IDEB (BARROS et al; 2009). Inserido dentro do Programa 

de Qualidade da Educação a iniciativa busca oferecer às escolas diferentes indicadores de natureza 

quantitativa e qualitativa, possibilita a definição de metas à rede escolar e, ao mesmo tempo, 

permite que pais e comunidade acompanhem a evolução dos resultados (SÃO PAULO, 2008; 

2017). Cabe chamar a atenção em um aspecto: as metas requeridas às escolas são acompanhadas de 

um sistema de publicização dos resultados (Boletim da Escola) e à Bonificação por Resultados 

(BR)xv caracterizando, segundo Rodrigues (2018), num sistema de responsabilização docente 

baseado no mercado. 

Mesmo não sendo possível negar a importância das avaliações externas em larga escala para 

análise dos sistemas de ensino e elaboração de políticas públicas, elas são insuficientes para medir a 

qualidade do trabalho desenvolvido pelas escolas porque tanto limitam essa qualidade apenas à 

aprendizagem de algumas habilidades e competências em linguagem e matemática, não abrangendo 

todas as dimensões presentes no currículo, como são incapazes de captar o processo deixando de 

fora a análise da realidade das escolas, aspectos essenciais ao trabalho pedagógico. 

Já são conhecidas as denúncias do impacto dessas políticas na escola, em especial, para a 

organização do trabalho pedagógico (AU, 2011; FREITAS, 2016, NEAL; SCHANZENBACH, 

2010, MAUÉS, 2009; RODRIGUES, 2010; 2018).  

Nesse sentido, a defesa da qualidade da educação pelos reformadores empresariais sugere a 

inserção da lógica empresarial como um modus operandi predominante, principalmente pelo 

fortalecimento da gestão e, sobretudo, pela implementação do gerencialismo e suas ferramentas 

(FREITAS, 2016) na perspectiva de disputa pelo controle da organização do trabalho pedagógico. 

Para que tal lógica avance, a avaliação externa em larga escala incorporou uma dimensão potencial 

como elemento indutor da padronização do processo pedagógico. Consequentemente, o que se é 

disputado diz respeito aos objetivos da educação e da unidade escolar, colocando a questão entre 

um ideal de democratização que se volta à inclusão e à formação mais ampla dos estudantes e uma 

formação assentada no direito à aprendizagem que se manifesta a partir do desenvolvimento 

pragmático das habilidades e competências inscritas na matriz dos testes padronizados. 
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Para a SEE/SP, enquanto as competências se caracterizam pelo modo de ser, raciocinar e 

interagir, podendo ser depreendidas de diversas ações e de tomadas de decisões em situações de 

problemas, tarefas ou de atividades, as habilidades representam a forma operacional ou prática das 

competências, em que os estudantes devem ser capazes de realizar ao final do período letivo (SÃO 

PAULO, 2011). Pereira (2018, p. 2018) afirma que a política das competências e habilidades é hoje 

utilizada para incidir sobre os sistemas educativos “[...] a partir da avaliação em larga escala, 

orientando-os à aderência de uma gestão gerencial, de parâmetros privados, que atenda aos 

objetivos de determinado tipo de educação formal, orientada para as demandas das economias de 

mercado e aos preceitos da nova gestão pública”  (grifos nossos). 

Adentrando aos dados empíricos que fundamentam nossa discussão, entre as diversas 

repercussões captadas na pesquisa que buscou analisar o gerencialismo e a responsabilização 

docente em escolas da rede estadual de São Paulo, destaca-se o movimento de alinhamento da 

organização do trabalho pedagógico por meio do planejamento fundamentado no currículo oficial 

utilizado pela SEE/SP o qual, filiado à mesma lógica das políticas nacionais de avaliação externa 

em larga escala,  referencia-se na perspectiva das competências e habilidades.  

Isso porque é possível identificar nas competências e habilidades um mecanismo 

extremamente útil para o alinhamento da organização do trabalho pedagógico, tendo em vista as 

prerrogativas articuladas dos processos de responsabilização. Útil na medida em que a perspectiva 

das competências e habilidades viabiliza a fragmentação do objeto a ser ensinado/aprendido, 

facilitando, por um lado, o foco específico em determinadas ações, nesse caso, em certas 

habilidades e, por outro, permitindo claro controle das ações curriculares sobre os professores. Os 

entrevistados explicitaram que as competências e as habilidades em articulação a um organizado 

planejamento das atividades, ocupam centralidade na organização do trabalho pedagógico: 

A minha função direta é auxiliá-los e conduzi-los para que eles preparem e trabalhem 

as habilidades do currículo, né? Eles não negam, eles realizam a proposta que ali está, 

um ou outro dá uma escapada, mas nessa escola, posso dizer que 90% dos professores 

cumprem o Currículo [...], então a minha cobrança fica em cima disso porque penso 

eu que naturalmente se as habilidades existirem, eles vão ter sucesso na avaliação e o 

índice vai ser atingido  (Escola A, PCP Guilhermexvi, grifos nossos) 

Bastante. Sim, trabalha bastante, compara, vê questão por questão, as habilidades e 

competências exigidas, as estratégias para se atingir, quais as disciplinas que podem 

dar apoio para que se consiga superar o que ainda não foi superado. [...] Inclusive o 

coordenador do noturno do Ensino Médio, ele prepara, ele pesquisa atividades 
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também de acordo com a habilidade, a competência exigida e passa para a gente, a 

gente também prepara atividade extra para atingir aquela defasagem (Escola A, 

professora de LP Carla, grifos nossos). 

Qual habilidade que eu quero que ele desenvolva? Ah, então tá, que isso vai me ajudar 

em Matemática, vai me ajudar em um monte de matérias, então quando começou essa 

parte do Saresp, trabalhar com habilidade, matriz de referência, o Currículo baseado 

em competências, ótimo. A gente pensa ao contrário às vezes... não é ao contrário, a 

gente mudou um pouco a visão: a gente pensava antes primeiro no conteúdo e depois 

no objetivo e agora a gente tem que inverter: tem que pensar qual habilidade eu vou 

trabalhar com qual objetivo e o conteúdo que eu vou ensinar, então nesse ponto eu 

achei super válida a metodologia que a gente está trabalhando [...] É, vamos falar 

assim, a curto e a médio prazo são as habilidades que a gente já fez nosso plano em 

relação ao Foco Aprendizagem, agora em julho, nós vamos repensar no que a gente 

pode melhorar para o segundo semestre, né? [...] a gente já vai ter como direcionar o 

trabalho agora em agosto, setembro, outubro, novembro. (Escola B, PCP Ivanilda, 

grifos nossos). 

E a gente tenta, depois disso, traçar metas para melhorar essas questões de habilidades 

dos alunos, a gente até faz esse trabalho. Traz atividades quando a gente consegue 

imprimir material aqui porque também a impressão de um material extra é muito 

escassa, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar uma máquina de 

xerox e uma impressora decente e que faça grandes volumes, passar na lousa é 

inviável porque, às vezes, tem gráficos, desenhos, charges; então como que você vai 

trabalhar com esse aluno? Ou seja, é uma complicação total, né? E a gente acaba 

desistindo e segue o fluxo, eu sigo o meu programa e finjo que essas coisas não 

acontecem e durante o meu programa eu vou tentando trazer essas habilidades para 

ver se o aluno recupera ou não [...]. (Escola C, professora de LP Maria, grifos nossos). 

Inicialmente, é preciso ressaltar que o desdobramento do planejamento referenciado nas 

competências e habilidades, possivelmente, não sairia do papel sem a participação protagonista do 

PCP. Nesse sentido, os dois PCPs citados acabam desenvolvendo uma função de caráter indutor e 

promotor das ações, recorrendo ao diálogo e apoio como forma de persuasão ao planejamento 

baseado nas habilidades. Assume-se a perspectiva por competências e habilidades com muita 

ênfase, de modo que a categoria avaliação acaba por subordinar os conteúdos e métodos segundo 

seus objetivos. Em outras palavras, tanto a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) como o 

Saresp, ambas avaliações externas, requerem, a partir de sua matriz de referência, um conjunto 
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específico de habilidades utilizadas para orientar a constituição do planejamento, seja do PCP, seja 

dos professores. Pode-se afirmar que, nessas escolas, as habilidades “saltam” à sala de aula e são 

trabalhadas pelos professores.  

A preocupação desloca-se do instrumento “prova” para o que será avaliado, ou seja, “certo 

número de habilidades”. A professora Flora complementa: “Não um foco assim: ‘agora vamos 

focar no Saresp”. Não, mas o que a gente faz é tentar em cima mesmo das diagnósticas falar “óh, 

tem essas e essas habilidades que precisamos rever para ir bem no Saresp’, entendeu?” (Escola B, 

professora de MAT Flora). Da mesma forma, a descrição dos procedimentos desenvolvidos pelo 

PCP ilustra o movimento de alinhamento da organização do trabalho pedagógico, especificamente o 

controle efetuado sobre o planejamento docente: 

[...] eu preciso intervir para que eles pensem na aula deles, em cima dessa habilidade 

porque, em especial, nessas observações quando eu sento com eles para ajudá-los a 

fazer esse plano, eles não começam o planejamento tendo como foco a habilidade a 

ser desenvolvida, o primeiro foco deles é o tema, para alguns (Escola A, PCP 

Guilherme). 

A partir das orientações do PCP e adesão dos professores, as intervenções se orientam pela 

“formatação” do planejamento do professor, segundo as habilidades exigidas pelas avaliações (AAP 

e Saresp). É salutar recuperar a observação de Madaus; Russel e Higgins (2009), quando afirmam 

que o próprio ato de medir acaba distorcendo aquilo que está sendo medido. Em outras palavras, a 

utilização das provas como instrumento de verificação de desempenho dos estudantes acaba 

deformando o que será verificado, ou seja, o próprio processo de ensino.  

Consequentemente, verificou-se o que as pesquisas já indicavam: uma sistemática tendência 

ao estreitamento curricular e, sobretudo, a perda da autonomia do trabalho docente. Construindo o 

planejamento com foco nas avaliações externas, os docentes acabam perdendo de vista a discussão 

mais ampla do papel da escola na formação dos estudantes, assim como dos objetivos da educação. 

Incorre-se naquilo que Derber (1983) denominou de proletarização ideológica, ou seja, corresponde 

à perda do controle sobre os objetivos e os fins do trabalho, uma vez que se observa à apropriação e 

controle pelo gerencialismo das finalidades e dos propósitos sociais da educação. 

Ao priorizar a matriz da avaliação em detrimento da matriz curricular da escola as atividades 

e propostas metodológicas se voltam àquelas que permitem o treinamento para o teste, seja 

literalmente a partir da aplicação de simulados e “diagnósticas” (RODRIGUES, 2018), seja a partir 

de propostas semelhantes às cobradas nos testes. Muitas vezes, e de forma equivocada, acreditando-
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se que a forma cobrada nos testes deve ser a privilegiada no dia-a-dia, abandonando-se as demais 

dimensões da formação e outros recursos didáticos potentes para o desenvolvimento do trabalho, 

como teatro, sucata, debates, produção de livros da turma etc. 

A dinâmica assumida na organização do trabalho pedagógico pouco espaço possibilita para 

que o professor pense naqueles que são os excluídos do interior. O ritmo e as prioridades não 

permitem olhar para todos e cada um, somente há espaço para “a maioria”, vista como bloco no 

planejamento. Como debatido em trabalho anterior (ALMEIDA; BETINI, 2015), trabalhando na 

mesma lógica das avaliações externas em larga escala e preocupados em garantir melhoramento dos 

índices, os professores passam a adotar como sua função a execução de tarefas que preparariam os 

estudantes para responder positivamente aos testes, deixando de lado as potencialidades de sua 

formação, enquanto sujeitos responsáveis pela formação mais ampla dos educandos, assim como a 

inclusão e ênfase em seu planejamento de outras áreas de conhecimentos e mesmo de instrumentos 

que não estejam sendo pauta em tais medições ou não as favoreçam. 

A adoção da avaliação externa em larga escala para os sistemas de ensino é um fator 

positivo para pensarmos e estabelecermos agendas e políticas públicas voltadas à melhoria 

educacional. Todavia, a lógica de tais avaliações quando articuladas aos pressupostos gerenciais 

transformam-se em verdadeiros instrumentos de controle da organização do trabalho pedagógico e, 

consequentemente, do trabalho docente.  

POR FIM 

A atuação docente enfrenta diversos desafios, as mudanças na sociedade e as novas 

dinâmicas exigidas à instituição escolar; o movimento pela democratização da escola e a luta pela 

igualdade na diversidade e a ênfase nos resultados das avaliações externas são alguns deles. Fazer 

frente a todos é tarefa complexa, principalmente se tomarmos os delineamentos políticos que 

sofrem de certa esquizofrenia: ao mesmo tempo em que atendem ao chamamento por uma 

democratização da escola e do direito à educação, também respondem às vozes vindas das 

iniciativas gerenciais que colocam foco nos resultados medidos via testes padronizados restringindo 

o direito à educação como direito à aprendizagem. 

Paralelamente ao avanço do entendimento de que a democratização da escola exige acesso, 

permanência e garantia do direito à educação de qualidade para todos e cada um dos estudantes e à 

busca desse preceito, o professor se vê exigido pelas políticas públicas por resultados medidos via 

avaliação externa em larga escala que não considera a multidimensionalidade da qualidade 
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produzida pelo trabalho da escola (DALBEN; ALMEIDA, 2015). Esse profissional sofre o 

dramático dilema de organizar o seu trabalho almejando um currículo amplo ou focando o que tem 

sido proclamado pelos reformadores empresariais como básico (FREITAS, 2011). 

É nesse entrelaçar frenético de delimitações externas, concepções antagônicas e vivência 

cotidiana com grupos diversos que o professor do ensino básico tem construído seu planejamento, 

tomando as delimitações políticas, por vezes contraditórias, ao mesmo tempo que vislumbrando, se 

eticamente comprometido, o grupo de estudantes e a realidade na qual atua. Ter claro o objetivo 

educacional que se deseja atingir, as concepções que sustentam a ação docente e um coletivo na 

escola que se apoie mutuamente e trabalhe junto, parece ser o caminho mais promissor para que 

esse professor tenha condições de trabalho e de enfrentamento dos desafios ora colocados. 
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Resumo 

O trabalho docente enfrenta diversos desafios, dentre eles está a decisão sobre os objetivos primordiais 
de sua atuação e, consequentemente, as disputas pelo rumo da organização do trabalho pedagógica da 
própria escola. Fruto do estudo das políticas de avaliação educacional e da análise de dados oriundos de 
pesquisa de doutorado defendida em 2018, o presente trabalho busca destacar a dimensão contraditória 
pela qual passa o trabalho dos professores, ora buscando organizar uma prática pedagógica priorizando 
o direito à educação (qualidade socialmente referenciada), ora, sob a pressão das políticas de 
responsabilização, incorporando elementos dos pressupostos do direito à aprendizagem (centrada no 
uso das competências e habilidades). Para tanto, oferece evidências indicando que as políticas de 
avaliação externa em larga escala, quando articuladas ao gerencialismo e a processos de 
responsabilização docente, oferecem mecanismos de controle sobre o trabalho do professor. Partindo 
do pressuposto de que a política educacional da rede estadual paulista, sobretudo, o Programa de 
Qualidade da Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, a 
Bonificação por Resultado, o Saresp e a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP), regulam e 
disputam os objetivos da organização do trabalho pedagógico das escolas, os dados revelam, 
especificamente, que o uso das competências e habilidades no planejamento das aulas pelos professores 
tornou-se uma das principais estratégias de persuasão e controle sobre a atividade docente, incorrendo 
em processos de proletarização técnica e ideológica. 

Palavras-chave: Avaliação; Direito à educação; Direito à aprendizagem; Gerencialismo; 
Responsabilização. 
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Notas de fim 

 
i Na RMEC tal documento é chamando de Projeto Pedagógico (PP). No entanto, assim como Veiga (2002), entendemos 
que se trata de um Projeto Político Pedagógico, já que carrega uma intencionalidade nas ações voltadas à formação dos 
discentes. Neste texto, consideraremos PPP e PP como sinônimos. 
ii Além do acompanhamento das quatro escolas, construímos uma métrica sobre as percepções e usos das avaliações 
externas pelas escolas de ensino fundamental da RMEC (escala Likert destinada aos Orientadores Pedagógicos e 
docentes das turmas avaliadas pela Prova e Provinha Brasil). 
iii Em 2013, a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC) estabeleceu parceria com a Comunitas, organização da 
sociedade civil que estimula a participação da iniciativa privada no setor público. Na educação, seus objetivos 
vinculavam-se ao aumento do Ideb e dos resultados da Provinha Brasil; etc. 
iv Muitas escolas foram contrárias à parceria PMC e Comunitas e conseguiram impedi-la, em alguns casos. 
v Para essa caracterização consideramos: composição da CPA e o calendário de suas reuniões; OP como articulador da 
CPA; histórico da AIP na escola; assuntos pedagógicos na pauta de trabalho da CPA; demandas à SME e à escola; 
cultura de avaliação centrada na participação dos atores escolares. Mais detalhes ver Ferrarotto (2018). 
vi Nomes fictícios atribuídos às escolas. 
vii Nome fictício atribuído ao projeto para manter o anonimato da escola. 
viii As Reuniões de Negociação estão entre as ações da AIP na RMEC. São momentos de negociação entre as CPAs e o 
poder público para a construção de pactos bilaterais. 
ix Reunião que acontece no início e no final de cada ano letivo, prevista em calendário da RMEC. Não conta, 
necessariamente, com a representação dos diversos segmentos da comunidade escolar. 
x CHP são horas-aula em que o docente deve desenvolver projetos pedagógicos voltados para o ensino-aprendizagem. 
xi A pesquisa considerou as seguintes iniciativas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo: o Sistema de 
Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo (Saresp); o Projeto São Paulo faz escola (SPfe); o Programa de 
Qualidade da Educação (PQE): Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp); a Bonificação 
por Resultados (BR); o Programa de Valorização pelo Mérito, e o programa Educação – Compromisso de São Paulo. 
xii As escolas foram selecionadas a partir dos seguintes critérios. No universo de escolas estaduais de Ensino Médio 
noturno da cidade de Campinas formou-se um primeiro grupo de escolas com os maiores e menores Idesp, dentre esses, 
foram selecionadas 17 escolas. No segundo grupo, as escolas foram selecionadas a partir da aplicação da técnica da 
Análise Envoltória de Dados cujo fundamento pauta-se em dados que vão além do desempenho nos testes, no caso, o 
Saresp. O momento seguinte foi selecionar quatro escolas que apresentassem intersecção nos dois grupos. 
xiii Para mais detalhes sobre reforma gerencial e gerencialismo ver: Clark e Newman (1997); Dunleavy e Hood (1994); 
Edwards (1998); Gaulejac (1997); Gruenning (2001); Laval (2004). 
xiv O índice avalia a qualidade do ensino em todos os segmentos da rede estadual paulista (Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio). O Idesp é composto por dois critérios: o Índice de Desempenho (ID) dos alunos 
em avaliações externas, no caso o Saresp, que verifica quanto aprenderam; e o fluxo escolar, também compreendido 
como Indicador de Fluxo (IF), que representa em quanto tempo aprenderam. O Idesp resulta na multiplicação desses 
indicadores segundo cada Etapa de Escolarização (S). 
xv Para efeito da aplicação da BR, são considerados dois fatores: as metas, que sugerem o valor a ser alcançado em cada 
um dos indicadores, sejam globais ou específicos, e em determinado espaço de tempo; e o índice de cumprimento de 
metas, que se referencia como a relação percentual estabelecida entre o valor que foi alcançado no processo de 
avaliação e a meta fixada previamente. A BR é paga segundo a proporção direta entre o índice cumprido pelo professor 
ao longo do ano letivo e a meta estabelecida pela SEE/SP durante o período de avaliação dos resultados, conferindo ao 
professor o recebimento de até 20% da soma de sua remuneração mensal relativa ao período de avaliação multiplicada 
pelo índice agregado de cumprimento de metas específicas e pelo índice de dias de efetivo exercício. 
xvi Os nomes dos sujeitos da pesquisa são fictícios. 
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Resumo 

Este painel reúne trabalhos que investigam currículo, avaliação da aprendizagem e avaliação externa. 
Sendo resultados de pesquisas que consideram a avaliação uma ação relevante para a conquista da 
melhoria educacional e da qualidade socialmente referenciada. No artigo “O Discurso e a Prática de 
Professores de Matemática sobre os Resultados da Prova Brasil”, investiga as influências da Prova Brasil na 
prática de professores do 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados indicaram algumas mudanças 
na prática docente, entre elas, maior compreensão da relevância das práticas avaliativas no interior da 
escola, demandas pela apropriação dos resultados das avaliações externas e seu uso no contexto da sala 
de aula. Em “Tecendo os fios da Avaliação: Concepções e Práticas de Professores de Matemática” o autor analisa as 
concepções e as práticas nas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) de Pernambuco. 
Portanto, os resultados obtidos apontam para uma concepção de avaliação que oscila entre o 
tradicional e o formativo, predominando a avaliação como ferramenta de medida e de classificação, 
mesmo tendo o Projeto Político Pedagógico das escolas, indicando a realização de uma avaliação 
processual com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Finalmente, no trabalho 
“Avaliação em Larga Escala, Mercantilização da Experiência Docente: Novas Referências para a Sociabilidade para a 
Escola Pública” a autora investiga concepções presentes na cultura docente acerca da avaliação da 
aprendizagem em quatro escolas do Ensino Fundamental no Rio de Janeiro. Os resultados indicaram 
tensões entre as concepções avaliativas tradicionais e as consideradas democráticas. Desse modo, os 
trabalhos sugerem formação de professores no campo das políticas de avaliação, tendo em vista maior 
qualidade no desenvolvimento profissional docente e na implementação de práticas formativas no 
processo ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: Currículo; Avaliação Externa; Avaliação da Aprendizagem; Práticas Docentes. 

O DISCURSO E A PRÁTICA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA SOBRE OS 

RESULTADOS DA PROVA BRASIL 

Maxmüller Coelho Batista – E.M.J.A.H 

INTRODUÇÃO 

Com a expansão do Sistema de Avaliação no Brasil, a partir da década de 1990, uma forte 

disputa ideológico-político passou a fazer parte do contexto da educação. O país seguiu uma 

tendência internacional e, nesse período, a avaliação tornou-se objeto de discussões, congressos e 

conferências. Por um lado, os críticos ao sistema analisam que este mecanismo pode ser excludente, 

por seguir modelos impostos por instituições internacionais, e responsabilizar os profissionais da 

educação sem levar em conta o contexto no qual a escola está inserida. Por outro lado, os 

defensores das políticas de avaliação entendem que esse processo oferece aos gestores escolares 

informações importantes quanto ao sistema de ensino, propiciando a elaboração de novas políticas  

públicas educacionais.  

Além disso, esses dados podem ajudar os profissionais da educação a conhecerem o nível de 

aprendizagem dos alunos, buscando melhorar sua prática pedagógica de acordo com o contexto 
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social da escola. Nesse sentido, constata-se que os debates nas escolas e instituições acadêmicas 

sobre as políticas públicas de avaliação são intensos e expressam diferentes posicionamentos 

político-ideológicos do momento que o Estado delineia as políticas públicas para educação, 

promovendo mudanças em seu repertório de ações sob a égide da gestão de serviços e atividades 

estabelecidas na esfera pública.  

Na década de 1990, o governo federal desenvolveu o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb). Naquela ocasião, seu modelo de aferição por amostragem foi criticado por diversos 

pesquisadores, como afirma Castro (2009), pois a maioria das escolas não compreendia os dados 

fornecidos pelo Saeb. Os dados foram generalizados às redes de ensino e não apresentaram 

resultados individuais das unidades escolares. Esse procedimento ou a apropriação dos resultados 

impossibilitou produzir melhorias no processo ensino-aprendizagem.  

Em busca de ampliar o universo aferido pelo Saeb, o governo federal reestruturou o sistema 

em 2005, criando a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), também denominada 

“Prova Brasil”. Essa avaliação é considerada quase censitária, avaliando alunos do 5º ano e 9º ano 

do ensino fundamental em Língua Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas) nas 

escolas públicas das redes municipal, estadual e federal das zonas urbana e rural. Além disso, 

participam do Saeb de maneira amostral o ensino médio e as escolas privadas do país.  

A Prova Brasil propiciou a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), o que permitiu verificar a qualidade do ensino a partir das metas preestabelecidas pelo 

governo federal. Nesse contexto, ampliando a discussão, a Tabela 1 apresenta os resultados do Ideb 

Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Ao analisar o resultado do índice no país, percebe-se que 

num período de quatro anos de aferição do país (2007 a 2013) houve uma melhora de 0,4 pontos. 

No entanto, em 2013 o país não conseguiu atingir a meta estabelecida. Os dados também atestam 

que em 2015 o resultado do país ainda não foi satisfatório, mantendo a média da nota obtida em 

2013.  

Os dados da Tabela 1 evidenciam que entre 2007 a 2013 Minas Gerais obteve a média de 

10 pontos no Ideb, sendo que em 2015 o estado não conseguiu atingir a meta. Enquanto que o 

município de Belo Horizonte, por sua vez, obteve um bom resultado em 2007 e 2009, contudo, nas 

aferições seguintes não conseguiu atingir a meta estabelecida pelo Inep.  

No entanto, vários autores afirmam a necessidade de analisar não apenas os resultados 

obtidos nas avaliações externas, pois seus indicadores nem sempre revelam a real situação do 
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ambiente escolar, uma vez que a escola é detentora de uma história, do meio e da identidade interna 

dos sujeitos envolvidos.  

Finalmente, destaca-se a organização deste artigo. Está dividido em quatro tópicos: o 

primeiro aborda a metodologia empregada na pesquisa; no segundo discute-se o perfil e os 

indicadores da Prova Brasil de duas escolas selecionadas para este estudo; no terceiro, apresenta-se 

uma breve análise dos relatos obtidos na entrevista concedida pelos professores de Matemática; e 

no quarto conclui-se esse trabalho com as considerações finais e as referências. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste tópico são apresentados os procedimentos para a coleta e análise dos dados. A coleta 

de dados se deu em duas etapas, sendo que, na primeira, optou-se pela aplicação de um questionário 

fechado, em sete escolas da rede estadual. Objetivou-se com esse procedimento ampliar o universo 

da pesquisa e coletar informações sobre a Prova Brasil, identificando sua influência na prática 

docente.  

Na segunda etapa, optou-se pela entrada no cotidiano escolar em busca de evidências 

empíricas que contribuíssem para a compreensão do problema de pesquisa, a saber: como a Prova 

Brasil vem influenciando a prática docente no 9º ano do ensino fundamental II no âmbito da escola? 

Como critério de seleção, adotou-se o uso dos resultados do Ideb de 2015. Nesse caso específico, 

foram escolhidas duas escolas com Idebs diferentes, não para compará-las, mas para demonstrar 

que instituições com índices diferentes podem estar trabalhando, ou não, a Prova Brasil.  

Para preservar a identidade da escola e dos profissionais participantes da pesquisa, optou-se 

pelo uso de nomes fictícios, atendendo às orientações do Comitê de Ética na Pesquisa (COEP). 

Assim, foram escolhidas a E.E. Ab’Saber (EEAS) e a E.E. Milton Santos (EEMS)’, localizadas na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, como cenário da pesquisa. O convite para participar 

nas entrevistas foi feito aos professores cujas disciplinas eram avaliadas pela Prova Brasil, ou seja, 

Português e Matemática. Para esse artigo, optou-se por apresentar os resultados obtidos junto aos 

professores de Matemática.  

PERFIL DAS ESCOLAS E INDICADORES DA PROVA BRASIL  

Neste tópico serão apresentados e discutidos alguns dados do Indicador de Nível 

Socioeconômico (Inse), da Prova Brasil de Matemática e do Ideb das escolas participantes da 

https://outlook.live.com/owa/?mkt=pt-br&path=/mail/inbox/rp
https://outlook.live.com/owa/?mkt=pt-br&path=/mail/inbox/rp
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pesquisa. Tomando como referência o Inse, observou-se que a E.E. Ab’Saber atendia, à época da 

pesquisa, alunos de classe média, que possuíam em sua residência bens elementares e 

complementares (DVD, computador, máquina de lavar, telefone fixo), além dos bens suplementares 

(carro, freezer, TV por assinatura, entre outros). A renda familiar variava entre 2 e 12 salários 

mínimos, sendo que os responsáveis eram alfabetizados e possuíam ensino fundamental completo 

(Brasil, 2016). Observou-se que os alunos da E.E. Milton Santos, tinham à época da pesquisa, 

características socioeconômicas semelhantes aos alunos da E.E. Ab’Saber. Os dados revelam maior 

renda familiar e maior quantidade de bens elementares e complementares. 

 Evidenciou-se que os responsáveis eram alfabetizados e, entre eles, alguns possuiam ensino 

fundamental completo e outros concluíram o ensino médio. Conforme indicado nos dados, à época 

da pesquisa, a E.E. Milton Santos atendia um número significativo de alunos, eram 1.127 

matriculados, distribuídos em 32 turmas, além de contar com 99 profissionais, dos quais 47 eram 

professores, sendo que desses, 66,3% eram formados na área de licenciatura.  

Pode-se afirmar que a análise dos resultados da Prova Brasil oferece ao professor a 

oportunidade de avaliar sua prática, revendo e selecionando recursos e procedimentos que 

favoreçam a aquisição do conhecimento pelo aluno. Daí a importância de saber analisar os 

descritores e, consequentemente, a matriz de referência como indicador da Prova Brasil. Nesse 

sentido, a Tabela 2 apresenta os resultados da Prova Brasil de Matemática obtidos nos anos de 

2011, 2013 e 2015. Como se vê, a E.E. Milton Santos, à época da pesquisa, estava acima da média 

tanto no estado, quanto no município. A proficiência em Matemática em 2015 dessa escola esteva 

abaixo no ano de 2013. Por outro lado, a E.E. Ab’Saber revela uma proficiência abaixo que a 

observada na E.E. Milton Santos. Contudo, vale ressaltar que, em relação a 2013, ocorreu um 

crescimento relevante nos índices de Matemática no ano de 2015.  

Constata-se na Tabela 3 os resultados obtidos pelas escolas no Ideb no período de 2005 a 

2015. Os dados revelam que a E.E. Milton Santos, conseguiu um resultado acima do esperado. As 

aferições de 2009 a 2011 demonstraram que houve uma pequena queda dos resultados, no entanto, 

os anos de 2013 e 2015 revelaram que a escola voltou a crescer, superando a meta de 4,9 para 2021.  

Pode-se afirmar que a E.E. Ab’Saber apresentou, um índice abaixo do esperado. Verificou-

se que 2007 foi o ano de melhor resultado do Ideb dessa escola, sendo que o pior desempenho 

ocorreu em 2011, quando a escola obteve o índice de 1,9. Na época, a meta da escola era 4,0 

pontos, ou seja, ficou muito abaixo do rendimento esperado. Observou-se que em 2015 a escola 

obteve um pequeno avanço, contudo, ainda ficou abaixo do recomendado. De modo geral, 
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observou-se que as instituições de ensino obtiveram notas diferentes, e somando os anos de 2007 e 

2015, verificou-se que a E.E. Milton Santos obteve um aumento no índice que passou a ser de 0,7 

percentuais. Considera-se relevante ressaltar que, ao longo dos anos aferidos nessa escola, foram 

observadas pequenas oscilações que não comprometeram fortemente o rendimento escolar. Já na 

E.E. Ab’Saber observou-se uma oscilação no rendimento, porém, mantendo a escola sempre abaixo 

da meta, principalmente quando analisadas as extremidades, o período de 2007 e 2015. Vale 

ressaltar que a oscilação do rendimento pode ser entendida como algo natural, pois a cada ano a 

escola recebe alunos diferentes. Essa mobilidade interfere no seu desempenho como um todo e, 

consequentemente, nos índices obtidos.  

Prosseguindo, a Tabela 4 apresenta informações sobre os parâmetros do fluxo escolar. 

Ressalta-se a relevância desses dados na construção dos índices do Ideb. Nesse sentido, chamam 

atenção os dados obtidos em 2015 pelas escolas pesquisadas. Verificou-se que a E.E. Milton 

Santos, obteve uma média de aprovação em comparação com a média obtida pela E.E. Ab’Saber. 

Torna-se relevante ressaltar que a E.E. Ab’Saber em 2013 obteve pontuação máxima, de modo que 

não houve reprovação. Observou-se em seus registros que apenas 6 alunos deixaram de frequentar 

as aulas durante o ano letivo, ou seja, evadiram. Os dados também revelam que em 2014 a escola 

obteve uma queda e, além disso, observou-se que 4 alunos foram reprovados e 10 alunos evadiram. 

Já na E.E. Milton Santos, observou-se que a queda ocorreu em 2011. A escola obteve 70,7% de 

aprovação, sendo 29 reprovações e 1 aluno evadido.  

O QUE DIZEM E O QUE PENSAM OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA SOBRE A 

PROVA BRASIL 

Nesse tópico, são apresentados os relatos obtidos na entrevista concedida pelos professores 

de Matemática da E.E. Ab’Saber e da E.E. Milton Santos, partindo do pressuposto de que, para a 

promoção de mudanças no cenário educacional, se faz necessário que o sujeito conheça os 

resultados da Prova Brasil de suas respectivas escolas. Na entrevista concedida, os profissionais 

revelaram dados sobre a realidade vivida pelos docentes na rede.  

Tendo em vista os objetivos do estudo, foi importante verificar se os professores conheciam 

os resultados das escolas na Prova Brasil. Segundo eles, 

[Conhecia] sim. Primeiro pelo fato que dentro da Metropolitana C, a nossa escola foi 

uma das que obtiveram melhor colocação. Mas eu ainda acho o resultado 

insatisfatório. Porque de acordo com o resultado, o nível de entendimento da 
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linguagem em Português e a capacidade de realizar operações matemáticas está bem 

abaixo do esperado. (Professor Márcio, Matemática, EEMS)  

Eu não conheço os dados porque eu entrei esse ano. Eu não tive acesso não! Por isso 

não posso opinar porque eu entrei em fevereiro. (Professor Júlio, Matemática, EEAS) 

Constata-se pelo relato de um dos professores o desconhecimento dos resultados da escola 

na Prova Brasil e, consequentemente, pouco envolvimento ou nenhum trabalho no que diz respeito 

a essa temática. Trata-se de um professor com contrato provisório. Essa condição muitas vezes traz 

prejuízos no desenvolvimento de um projeto pedagógico coletivo.  

Na entrevista concedida pela Diretora Sara da EEMS, esse ponto ficou evidenciado. A alta 

rotatividade dos profissionais acaba comprometendo a apropriação dos resultados da escola na 

Prova Brasil e um trabalho efetivo na utilização desses dados. Para Pereira Júnior e Oliveira (2016), 

a rotatividade se refere à entrada e saída de profissionais motivados por diversos fatores. Assim, 

torna-se relevante indagar: como desenvolver um trabalho coletivo, se não há continuidade do 

professor na escola? De acordo com os autores, esse é um dos desafios indicados pelos diretores no 

questionário da Prova Brasil, que tem gerado prejuízos e impedido uma maior organização coletiva 

do trabalho ao longo do ano letivo.  

Dando prosseguimento à análise, os professores foram consultados sobre o conhecimento 

acerca das matrizes de referência da Prova Brasil. Os relatos evidenciam que o Prof. Márcio da E.E. 

Milton Santos conhecia a matriz de referência, devido à capacitação recebida para atuar na 

aplicação da Prova Brasil nas escolas. Mas, em seu depoimento, o referido professor afirmou não 

utilizar o material em sala de aula, ou seja, ele tinha conhecimento sobre a matriz, no entanto, não 

destacou a contribuição dessa formação em seu trabalho. Já o Prof. Júlio da E.E. Ab’Saber afirmou 

que o uso de questões de provas aplicadas em anos anteriores era suficiente para compreender a 

matriz de referência.  

Sobre esse aspecto, o depoimento da Diretora Maria Silva da E.E. Ab’Saber revela que “os 

professores trabalham as questões da Prova Brasil sem muita articulação”. Vale reforçar que se os 

professores tivessem o conhecimento da estrutura da matriz da Prova Brasil, eles poderiam 

trabalhar de modo integrado e extrair contribuições dessa avaliação externa para o trabalho com 

habilidades e competências na sua área de conhecimento. Pode-se afirmar que os dados aferidos 

pelas avaliações não são de fácil entendimento, daí a demanda pela promoção de cursos de 

formação que possam subsidiar a construção do conhecimento sobre o resultado das avaliações 

externas em sintonia com a análise das matrizes curriculares das disciplinas. Sobre essa questão, 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 444 

Bonamino e Sousa (2012) alertam para que o currículo escolar não seja colocado em segundo plano 

pelo uso inadequado da matriz de referência, entendendo que os currículos escolares são mais 

abrangentes e focalizam habilidades e competências que vão para além das que estão contempladas 

nessa matriz. 

Nesse sentido, considerou-se relevante saber se os professores receberam alguma orientação 

da escola ou rede onde atuam para compreenderem os resultados da Prova Brasil. Essa questão 

evidenciou o contexto de inserção da Prova Brasil nas escolas. Os professores revelaram que, 

[...] na escola que eu trabalhava sim! Nessa escola, como te falei, entrei agora em 

fevereiro de 2016, então, não posso falar se teve ou não. Na outra escola que eu 

trabalhava tivemos reunião, discutimos os pontos. Foi discutido tanto em Português, 

quanto em Matemática (Professor Julio, Matemática, EEAS) 

[...] houve apresentação de resultados e debate entre os professores sobre a questão da 

Prova Brasil, focando principalmente Português e Matemática, mas não houve espaço 

para as outras disciplinas. Talvez por falta de entendimento dos outros professores, 

predominou a discussão de Português e Matemática. Muitos professores criticaram 

isso e reclamaram da Prova Brasil não abordar outras áreas, por exemplo, Ciências. 

Não aborda nada de Física e de Química. Apesar de que a gente sabe que isso pode 

estar dentro do contexto. A Prova Brasil não aborda outros conteúdos. Isso às vezes é 

até usado. Eu já vi professor usar isso. Professor de Educação Física, por exemplo, 

propor um campeonato, [...] o campeonato é bom para a escola, tem que fazer [...] mas 

Português é prioridade [...]. Por que é prioridade? Porque cai na Prova Brasil. 

Educação Física não cai! O que vai avaliar a escola é o desempenho do aluno em 

Português e Matemática, não interessa Física, Química, Biologia! A escola é avaliada 

em Português e Matemática e não por outras disciplinas. (Professor Márcio, 

Matemática, EEMS) 

Os relatos dos professores mostram uma dicotomia de opinião. Como se vê, o relato do 

professor Júlio demonstra que, na escola anterior em que atuava em 2015 aconteceu uma reunião 

pedagógica, que objetivou discutir e analisar os resultados da escola na Prova Brasil das edições 

anteriores. Porém, na EEAS por ser recém-chegado a instituição, o professor não sabe dizer se 

ocorreu uma reunião voltada para discutir os resultados da avaliação externa. Por sua vez, o 

professor Márcio mostrou no depoimento a importância do profissional efetivo na escola, pois 

segundo ele, na reunião sobre avaliações externas ocorreu uma reflexão sobre a falta de 

conhecimento dessa avaliação pelos professores de outras disciplinas. Pode-se afirmar que falta 

uma compreensão mais ampla sobre essa avaliação que, apesar de incluir provas de Português e 
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Matemática, envolve habilidades e competências requeridas em todas as disciplinas, não apenas em 

Português e Matemática. Esse entendimento é fundamental para que os professores se identifiquem 

mais com o processo de avaliação, buscando trabalhar em seu campo de conhecimento capacidades 

letradas que promovam melhorias da compreensão leitora e escritora necessárias em todas as 

disciplinas e áreas do conhecimento.  

Nesse sentido, vale ressaltar as contribuições de Gomes (2010, p. 20), ao defender o ensino 

da leitura por todos os docentes, independente da disciplina ministrada na escola. Para a autora, 

trata-se de defender um “[...] projeto assumido pelo coletivo da escola, que implica construção de 

sentido numa prática social, situada que lhe possibilita o exercício do diálogo, alicerces de postura 

ética, ativa e responsiva” (GOMES, 2010, p. 20). Ainda segundo a autora, o trabalho coletivo é a 

base para a construção do projeto pedagógico da escola, assim como para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem dos alunos. Corroborando com essa discussão, Soligo (2010) 

defende um trabalho em conjunto, que faça parte do projeto da escola, e não esteja restrito aos 

professores de Português e Matemática. Ainda segundo o autor, ensinar a ler e escrever é dever de 

toda a escola. 

Ainda nesse estudo, considerou-se também oportuno verificar junto aos professores se os 

resultados da Prova Brasil retratavam o trabalho realizado pelo professor no 9º ano do ensino 

fundamental II. Os depoimentos revelaram dicotomia de opiniões entre os docentes. O professor 

Júlio, da E.E. Ab’Saber, foi enfático ao afirmar que a Prova Brasil não retratava o trabalho 

realizado na escola. Segundo ele, na presente escola não houve tempo suficiente para trabalhar a 

Prova Brasil com os alunos. Já o professor Márcio, da E.E. Milton Santos, apresentou outra 

posição: para ele os resultados da Prova Brasil retratam o trabalho realizado pelo professor no 

âmbito da escola. Porém, na visão desse professor, são os alunos que deixam a desejar nos 

resultados porque não assumem como deveriam as tarefas escolares, essa postura inadequada traz 

implicações para o trabalho docente e interfere nos resultados da escola.  

Finalmente, considerou-se relevante saber dos docentes a quem eles atribuíam o sucesso e o 

fracasso no desempenho dos alunos de sua escola na Prova Brasil. Quanto ao sucesso, os 

professores foram unânimes em afirmar que o sucesso era resultado do trabalho coletivo 

desenvolvido na escola, envolvendo também o compromisso dos alunos. Quanto ao fracasso, 

identificou-se divergências de opinião. O professor Júlio da E.E. Ab’Saber alegou que não poderia 

opinar pelo fato de ser novato na escola. Já o professor Márcio, E.E. Milton Santos, responsabilizou 

o contexto social de origem e vida dos alunos. Segundo ele, os alunos não entendem o sentido do 
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estudo, da escola e das atividades escolares. Eles estão estudando por motivos alheios a sua 

vontade, estudam por obrigação, por imposição da família.  

Nesse sentido, considera-se relevante perguntar: quais os desafios a serem enfrentados na 

escola para que seu projeto tenha sentido e significado para os alunos? Qual o papel da escola na 

construção dos sentidos? Qual a relação existente entre o projeto da escola e projeto de vida dos 

alunos? As atividades escolares e as avaliações podem trazer contribuições nesse processo? Essas e 

outras questões são importantes para pensar a relevância do trabalho escolar na contemporaneidade. 

Para Corrêa (2012), a Prova Brasil vem desempenhando um papel regulador e controlador das 

práticas docentes, pois vem condicionando o professor a buscar os resultados satisfatórios sem, 

muitas vezes, considerar o nível de aprendizagem dos alunos. De acordo com a autora, os objetivos 

traçados pelo Ministério da Educação (MEC), ao implantar a Prova Brasil, ainda não estão claros 

para professores, diretores e gestores de ensino, o que pode gerar conflitos e contradições sobre as 

avaliações externas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas, as avaliações externas ganharam espaço e reconhecimento na agenda 

nacional, pois passaram a figurar no cenário educacional como instrumento de controle e 

monitoramento do sistema de ensino. Não há como desvencilhar as modificações ocorridas na 

educação brasileira sem levar em conta as práticas de avaliação (AFONSO, 2005; ALVES, 

SOARES, 2013; GOMES, 2014). 

Constata-se a relevância das informações coletadas na Prova Brasil. De posse delas, o 

professor poderá promover mudanças no âmbito da escola, especialmente em sua prática 

pedagógica; além disso, essas avaliações podem instigar ações de dirigentes e gestores em prol de 

melhorias no planejamento e na gestão escolar. Ademais, não há como negar que a Prova Brasil 

trouxe importantes informações sobre o sistema de ensino, como: desempenho, avanços, limites e 

desafios a serem enfrentados. Entretanto, ao mesmo tempo em que a Prova Brasil apresenta 

informações sobre o sistema de ensino, ela pode também trazer aspectos negativos, ao enfatizar 

instrumentos de controle do trabalho docente.  

Nesse estudo, a alta rotatividade dos profissionais trouxe prejuízos na apropriação dos 

resultados da Prova Brasil. Ao conhecer e analisar os resultados das avaliações externas “[...] a 

escola e seus professores têm a oportunidade de analisar sua trajetória e verificar o que deu certo, 
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para aperfeiçoar e manter, ou identificar falhas e problemas a serem superados” (SOLIGO, 2010, p. 

129). 

Finalmente, apropriar-se dos resultados da Prova Brasil implica mobilizar o professor para 

assumir uma postura reflexiva, tendo em vista a promoção de mudanças. O professor que 

desconhece o desempenho da sua escola, certamente será um profissional que não utilizará os 

resultados das avaliações externas como fonte de reflexão sobre sua prática de ensino.  Nesse 

estudo, a apropriação dos resultados das avaliações foi entendida como uma análise crítico-reflexiva 

do fazer escolar, no qual o professor poderá integrar os resultados dessa avaliação em sua prática 

avaliativa, convertendo os dados numa análise crítica do trabalho desenvolvido no âmbito da escola.  

Por fim, espera-se que este estudo traga contribuições para maior compreensão dos 

processos vividos pelos docentes no âmbito escolar, apreendendo concepções, avanços, desafios, 

níveis de apropriação da Prova Brasil e, consequentemente, sejam estímulos para práticas 

inovadoras e críticas voltadas para a garantia de maior qualidade do processo ensino aprendizagem 

na escola. 
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Resumo  

Nas últimas décadas, as avaliações externas ganharam espaço e reconhecimento na agenda nacional, 
pois passaram a figurar no cenário educacional como instrumento de controle e monitoramento do 
sistema de ensino. Não há como desvencilhar as modificações ocorridas na educação brasileira sem 
levar em conta as práticas de avaliação. Pesquisadores do campo da avaliação destacam que a análise 
dos dados aferidos pelas avaliações externas oferece informações valiosas sobre o desempenho do 
aluno, fornecendo importantes dados sobre a escola, a equipe gestora e o perfil dos professores. 
Coerente com essa perspectiva este artigo apresenta resultados de uma pesquisa que investigou as 
influências da Prova Brasil na prática de professores do 9º ano do Ensino Fundamental em Escolas da 
Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais (REEPMG). Considerou-se relevante descrever e 
analisar evidências da apropriação dos resultados da Prova Brasil pelos professores de Matemática da 
escola pesquisada. A metodologia envolveu pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Optou-se 
pelo estudo de caso por meio da abordagem sócio-histórica. Os resultados indicaram algumas 
mudanças na prática docente, entre elas, maior compreensão da relevância das práticas avaliativas no 
interior da escola, demandas pela apropriação dos resultados das avaliações externas e seu uso no 
contexto da sala de aula e investimento na formação em serviço, afim de que os profissionais reavaliem 
seu trabalho em sintonia com as políticas educacionais. 

Palavras-Chave: Políticas Públicas; SAEB/Prova Brasil; Avaliação Educacional; práticas docentes.  

TABELAS 

Tabela 1. O resultado do IDEB de 2015 

Localidades 
 IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 200
7 

200
9 

201
1 

201
3 2015 200

7 2009 201
1 

201
3 

201
5 

Brasil 3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 4,2 3,5 3,7 3,9 4,4 4,5 
Minas Gerais 3,6 3,7 4,1 4,4 4,7 4,5 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 
Belo 
Horizonte 3,5 3,8 3,9 3,9 4,3 4,1 3,6 3,7 4,0 4,4 4,8 

Fonte: Inep (2013). 

 
Tabela 2. Resultado Comparativo da Prova Brasil 9º ano 

Localidades 
Média de Proficiência 
Matemática 

2011 2013 2015 
Minas Gerais 263,8 260,36 258,69 
Belo Horizonte 259,7 255,92 254,17 
E.E. Ab’Saber  273,1 236,73 244,57 
E.E. Milton Santos 265,5 284,06 272,06 

Fonte: Inep (2016). 
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Tabela 3. Resultados do Ideb de 2005 a 2015 

   ESCOLAS 
Ideb Observado Metas Projetadas     

200
5 

200
7 

200
9 

201
1 2013 2015 2007 200

9 
201
1 

201
3 2015 201

7 
201
9 

202
1 

Milton 
Santos  2,9 4,4 4,2 4,0 5,0 5,1 2,9 3,1 3,3 3,7 4,1 4,4 4,6 4,9 

Ab’Saber  3,6 4,3 3,0 1,9 3,5 3,3 3,6 3,7 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 
Fonte: Inep (2016). 

 
Tabela 4. Quadro Comparativo do Fluxo Escolar - 2005 a 2015 

ESCOLAS 
        Fluxo de aprovação escolar 

2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 
Milton Santos 73% 82% 83,1% 70,7% 89,2% 81,6% 89,3% 
Ab’Saber 84,5% 82,8% 69,2% 78,9% 86,1% 63,6% 71,4% 

Fonte: Qedu (2016). 

TECENDO OS FIOS DA AVALIAÇÃO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 

Adriano de Araújo Santos – SEE-PE 

INTRODUÇÃO 

Em 2000, O Estado de Pernambuco cria o primeiro Centro de Ensino Experimental, com um 

modelo de escola de tempo completo. A partir de 2008, os Centros Experimentais existentes até 

então passaram a ser denominados Escolas de Referência em Ensino Médio - EREM, tendo cada 

munícipio do Estado pelo menos uma, sendo em 2014, mais de trezentas EREMs (regulares: tempo 

parcial; semi-integrais: 35 aulas semanais; integrais e técnicas: 45 aulas semanais). 

 No bojo das mudanças propostas pelo Plano Nacional de Educação e pela atualização da Lei 

de diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN –, vários estados vêm implantando esse 

modelo de escola, contado com a assessoria da mesma entidade responsável pela implementação no 

Estado.  

O conjunto das EREM organizam seus Projetos Político-Pedagógicos – PPP com base na 

educação interdimensional, corrente pedagógica que observa o estudante de forma integral, 

desenvolvendo suas potencialidades para além dos conteúdos específicos de cada disciplina, 

articulando a escola com seu projeto de vida e sua postura diante das relações sociais. 

Coerentemente, a avaliação da aprendizagem proposta segue a perspectiva formativo-

reguladora, processual, contínua, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantizados. 
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Nesse contexto, nos perguntamos: Como se dá o processo avaliativo nas EREM? Quais as 

concepções de avaliação dos professores? Quais os instrumentos avaliativos utilizados pelos 

docentes? 

 Optamos pela abordagem qualitativa, investigando três professores de matemática, através 

de entrevista aberta e observação de duas turmas de primeiro ano do Ensino Médio em duas EREM 

localizadas na cidade do Recife.  

REFLEXÕES SOBRE OS CONCEITOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação no contexto educativo tradicionalmente nos remete a uma série de instrumentos, 

ações e políticas públicas que visam identificar o nível de aprendizagem dos estudantes, além de 

avaliar o acompanhamento e os resultados do trabalho desenvolvido pelos professores. 

A avaliação então, ganha destaque como um dos elementos da prática docente e de 

acompanhamento do sistema, através das avaliações externas, que podem “incidir sobre saberes, 

saber-fazer, competências, produções, trabalhos [...]” (HADJI, 1994, p. 28). 

Assim, tomamos algumas considerações teóricas sobre o que é avaliar. Para Luckesi (2011, 

p. 277), “avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no caso da avaliação, é o processo de qualificar a 

realidade por meio de sua descrição, com base em dados relevantes, e, a seguir, pela qualificação 

que é obtida pela comparação da realidade descrita como um critério assumido como qualidade 

desejada”. 

Hadji (1994, p. 31), por sua vez, afirma que a avaliação pode ser compreendida como “o ato 

pelo qual se formula um juízo de ‘valor’ incidindo num objeto determinado (indivíduo, situação, 

ação, projeto, etc.) por meio de um confronto entre duas séries de dados que são postos em relação 

[...]” (Grifos do autor). Para ele, a avaliação se dá através da leitura da realidade observável, de um 

objeto real e de sua relação com a ordem real, com as expectativas ou intenções que se aplicam ao 

mesmo objeto. 

Fernandes (2008, p.16) amplia a compreensão do conceito de avaliação afirmando que ela 

“pode ser entendida como todo e qualquer processo deliberado e sistemático de recolha de 

informação, mais ou menos participado e interativo, mais ou menos negociado, mais ou menos 

contextualizado, acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de 

situações”. 
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Estes conceitos não são excludentes, mas complementares, e dão uma noção da 

complexidade do ato avaliativo, que permeia a pratica docente e, em última instância, fornecem 

informações pontuais da aprendizagem dos estudantes através das avaliações externas. 

TIPOS E FUNÇÕES DA AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem pode ser desenvolvida de formas diferentes e com uma 

multiplicidade de funções em virtude de uma série de fatores como: a perspectiva de educação do 

sistema, da escola e do docente, e os processos de formação inicial e continuada, que aportam 

elementos e teorias que fundamentam a prática docente e o contexto social e estrutural em que as 

escolas estão inseridas 

Nesse sentido, identificamos como os tipos mais frequentes de avaliação: a diagnóstica, 

prognóstica ou preditiva; a avaliação formativa, e a avaliação somativa, com as funções básicas de 

orientar, regular e verificar ou certificar, respectivamente (HADJI, 1994). 

Esta classificação não tem como objetivo aprisionar a prática avaliativa em conceitos 

fechados, mas sim visa facilitar o estudo e a compreensão dos processos que se desenvolvem no 

contexto de ensino e aprendizagem. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, PROGNÓSTICA E PREDITIVA 

 Comumente, a avaliação realizada no início de alguma série, etapa, ano semestre etc. é 

chamada de avaliação diagnóstica; no entanto toda avaliação pode ser diagnostica, desde que 

apresente dados sobre a aprendizagem (LUCKESI, 2013; HADJI, 1994).  

Quando realizada no início de algum processo, podemos então denominá-la preditiva, pois 

se realiza ‘antes de’. Quer seja preditiva - realizada antes -, diagnostica - situando o nível das 

habilidades e necessidades -, e prognóstica, quando pensa nas possibilidades futuras, a avaliação 

tem por principal função orientar a tomada de decisões, levando em consideração não apenas aquilo 

que o estudante não sabe, mas também o que ele já desenvolveu e que pode ser tomado como marco 

para a construção do conhecimento que se pretende desenvolver. 

 Sua função principal é orientar podendo ter como funções anexas explorar ou identificar, 

orientar, compreender e/ou adaptar, compreendendo que essas funções não são excludentes 

(HADJI, 1994).  
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AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 Quando é somativa, a avaliação apresenta dados referentes a um determinado período, 

podendo ser fracionada ou realizada apenas no final de uma etapa; os registros quase sempre são 

sob forma numérica ou de conceitos estabelecidos pelos sistemas de ensino. Para Hadji (1994, p. 

64), a avaliação somativa: 

[...] se propõe fazer um balanço (uma soma), depois de uma ou várias sequências ou, 

de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de formação. É por isso que muitas 

vezes ela é pontual, efetuada num momento determinado (ainda que se possa realizar 

num processo cumulativo, quando o balanço final toma em consideração uma série de 

balanços parciais) e pública. Muitas vezes os alunos são classificados uns em relação 

aos outros (avaliação normativa) e os resultados são comunicados à administração e os 

encarregados de educação.  

 As principais críticas à avaliação somativa referem-se ao seu uso para a classificação, e à 

predominância de provas e testes para sua realização, os quais nem sempre dão conta de informar o 

real estado da aprendizagem dos estudantes. 

 Dessa forma, a principal função da avaliação somativa tem sido a certificação, contudo, 

ressaltamos que ela também pode assumir uma função pedagógica: a retroalimentação estabelecida 

através de devolutivas e resolução de questões e debates na sala de aula, quando realizadas durante 

os bimestres ou ciclos, pode conferir um caráter formativo e educativo às provas e testes. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 Quando a avaliação é desenvolvida numa perspectiva processual, contínua, num fazer – 

refletir, onde professor e estudante compreendem o processo de desenvolvimento da aprendizagem 

e a avaliação além de fornecer dados favorece a aprendizagem, temos o tipo de avaliação formativa; 

esse é o nome mais comum desse tipo de avaliação, utilizado pela primeira vez por Scriven em 

1967 (HADJI, 1994, 2001). 

 Para Perrenoud (1999, p. 103), “é formativa a avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se 

desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no 

sentido de um projeto educativo”, estando incorporada ao processo de aprendizagem. Ao 

considerarmos a avaliação na perspectiva formativa estamos também reconhecendo sua função 

reguladora, na qual situamos o que foi desenvolvido, o caminho que ainda falta percorrer, e os 

mecanismos que viabilizarão os processos de aprendizagem.  
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 Perrenoud (1999) afirma que a regulação é tradicionalmente pensada como a intervenção 

que se realiza somente após momentos avaliativos ou sequências de aprendizagens; ele propõe a 

ampliação dessa compreensão, visto que é possível que ela aconteça também antes que o fracasso 

escolar se materialize. Citando Allal (1998), Perrenoud (1999) define três tipos de regulação: 

● Retroativa, que acontece ao termino de uma sequência de aprendizagens, mais ou menos 

longa, geralmente a partir de uma avaliação pontual; 

● Interativas, se dá durante os processos de ensino e de aprendizagem; 

● Proativas, que visa para engajar o aluno no momento de uma atividade ou uma situação 

didática nova. 

O processo de regulação, por envolver diretamente o aluno enquanto sujeito, que não deixa 

de operar regulações intelectuais, também é uma autorregulação. A ação educativa só estimula o 

desenvolvimento, e a aprendizagem entra em interação com ele. As intervenções reguladoras não 

estimulam da mesma maneira nem no mesmo grau os mecanismos de autorregulação.  

A avaliação formativa se insere no contexto de um paradigma em construção, Hoffmann 

(2011; 2014), a chama de “avaliação mediadora”, Luckesi (2013), de “avaliação da aprendizagem”, 

e Villas Boas (2008), ainda cita avaliação emancipatória, cidadã, dialógica, fundamentada; em 

Hadji (1994; 2001), encontramos a referência à “avaliação apreciativa”. Estes termos dizem 

respeito a um tipo de avaliação voltada principalmente para o qualitativo, onde prevalecem as ideias 

de uma avaliação predominantemente formativa cujo foco principal é subsidiar a aprendizagem. 

METODOLOGIA 

A pesquisa se desenvolveu a partir da abordagem qualitativa. Entendemos, como Sampieri 

(2014, p. 358) que, “o enfoque qualitativo se relaciona quando o propósito é examinar a forma em 

que os indivíduos percebem e experimentam os fenômenos que os rodeiam, aprofundando em seus 

pontos de vista, interpretações e significados” (tradução nossa). 

Para tanto, realizamos entrevistas com três professores de matemática do Ensino Médio de 

duas escolas de Referência do Estado de Pernambuco. Entendemos a importância da entrevista, 

como afirma Minayo (2010, p. 261):  

a entrevista, tomada no sentido amplo da comunicação verbal, e no sentido restrito de 

coleta de informações sobre determinado tema científico, é a estratégia mais usada no 

trabalho de campo. Entrevista, é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários 
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interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, 

de temas igualmente pertinentes com vistas a esse objetivo.  

As questões abertas levaram os professores a conversar sobre suas concepções de avaliação 

e os instrumentos avaliativos que são usados. As observações aconteceram em duas turmas de 

primeiro ano, na EREM Ginásio Pernambucano e EREM Padre Nércio Rodrigues.  

Para a realização do trabalho de campo, os representantes das escolas assinaram uma carta 

de anuência e os professores participantes um termo de livre consentimento esclarecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: O PERFIL DOS DOCENTES 

 A escolha dos docentes se deu a partir de alguns critérios que julgamos pertinentes para o 

desenvolvimento da pesquisa: ser professor do quadro efetivo, e que tivesse mais de três anos 

trabalhando na escola e no Programa Integral. 

Assim, participaram da pesquisa dois professores de matemática da EREM Ginásio 

Pernambucano e um da EREM Padre Nércio Rodrigues, ambas localizadas na cidade do Recife, 

como mencionado; as turmas observadas foram aquelas em que os professores ministravam a 

disciplina de matemática. O Quadro sintetiza o perfil dos docentes investigados.  

AS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO  

 Esta categoria de análise procurou identificar a concepção dos docentes sobre a avaliação e 

quais as funções por eles atribuídas ao processo avaliativo que se desenvolve na sala de aula. Para 

os professores a avaliação pode ser definida como: 

A avaliação [...] como é que eu posso dizer [...] Você tem que ver o aluno como um 

todo, tá sempre observando o aluno em sala, chamando o aluno pra fazer, pra você ver 

e não só aquele momento daquela prova no papel aquela coisa seca. (GP 1). 

Na minha opinião a avaliação, no senso comum seria medir o que o aluno aprendeu, o 

quanto o aluno consegue demonstrar o que ele viu no quadro e faz por repetência, por 

repetição, já agora, ultimamente vejo o quanto ele pode melhorar em visão de mundo. 

(GP 2). 

Avaliação pra mim de uma maneira geral é um termômetro, é você testar como está 

indo seu trabalho, claro que meu trabalho vai se dividir em ver a aprendizagem como 

é que está se transmitindo ali, pra isso a gente tem até algumas ferramentas que entre 
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elas tem a avaliação, a avaliação tanto na prova tradicional, num trabalho, num 

exercício em sala, mas daí eu tiro na verdade como é que tá chegando essa 

aprendizagem que é o meu objetivo principal da minha aula (Prof. PN 1). 

 Na fala dos professores, fica evidente a ambivalência do conceito de avaliação que possuem: 

vão desde uma concepção tradicional, que vê a avaliação enquanto instrumento de teste e medida, 

até uma avaliação que procure analisar o estudante no seu todo. 

 O professor GP 2 reconhece que comumente a avaliação significa medir, quando fala que 

hoje a matemática pode ‘ampliar a visão de mundo do aluno’, mas não explica como concebe a 

avaliação hoje. 

 O professor PN 1 concebe a avaliação como uma ferramenta para verificação do seu 

trabalho, do que foi possível transmitir. Através dos instrumentos, dos quais a prova tem um papel 

importante. Inferimos que, para o docente, é principalmente através dela que se pode testar a 

eficácia do seu trabalho.  

 A avaliação novamente surge como uma ferramenta de teste, um mecanismo para verificar a 

transmissão do que foi feito na sala de aula; nesse sentido, o ensino tem a função de transmissão de 

conhecimento, e a avaliação seria o meio que comprova a eficiência desse processo. Entendemos 

que o professor pode usá-la para redirecionar seu trabalho, no entanto a fala vem carregada de um 

pensamento que vê o aluno como um receptor de mensagens e reprodutor do que viu. 

 Os docentes apresentam uma concepção de avaliação ligada à sua prática, à maneira como 

ela acontece ou deveria acontecer, essa noção de concepção pode nos levar a entender como se dão 

os processos na sala de aula, pois suas ações estão vinculadas a uma concepção de educação que 

pode priorizar a igualdade e o crescimento dos indivíduos, ou reforçar as diferenças, selecionando, 

classificando e excluindo, como afirma Vasconcellos (2008, p. 56): 

a avaliação escolar está relacionada a uma concepção de homem, de sociedade (que 

tipo de homem e de sociedade queremos formar), ao projeto pedagógico da 

instituição. [...] Evidentemente, o sentido dado pelo professor à avaliação está 

intimamente relacionado à sua concepção de educação.  

Exceto pelo que diz a Professora GP 1, a avaliação de professores é realizada principalmente 

no final do processo, o que só pode permitir regulações posteriores ao ensino, a regulação do tipo 

retroativa, contudo, uma concepção de avaliação formativa permitiria as regulações do tipo 

interativa e proativa, que se dão durante os processos de ensino e aprendizagem e no momento em 

que se realiza uma atividade ou nova situação de ensino, respectivamente (PERRENOUD, 1999). 
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INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 A realização da prática avaliativa requer planejamento e análise das características das 

turmas e possibilidades de aliar as funções tradicionais da avaliação com a aprendizagem, sendo, 

portanto, importante a escolha diversificada de instrumentos, reforçando o caráter classificativo ou 

formativo.  

 Ao perguntarmos sobre os instrumentos avaliativos utilizados, obtivemos as seguintes 

informações:  

[...] normalmente é a prova escrita, esse daí a gente não tem com deixar, porque é o 

que me garante, me dá suporte, mas aí como eu já falei as chamadas ao quadro, eu 

chamo eu avalio, o que ele faz, que eu tô sempre olhando, passeando pelas bancas, 

olhando que faz, isso me dá suporte para avaliar, não digo que eu consigo avaliar 

todos, mas eu tento fazer (Profa. GP 1). 

[...] tem a prova, tem o teste, tem o exercício do livro, tem a refacção (sic) da prova, 

tenta refazer a prova pra mostrar a ele que a prova não estava tão difícil, e a linguagem 

que eu tento, fazer a linguagem mais... Próxima ao entendimento deles (Prof. GP 2). 

[...] a avaliação dos meus alunos ela se dá através da participação deles em exercícios, 

no tira dúvida. Tem alguns trabalhos que eu realizo também em grupos e aqueles 

grupos em dados momentos fazem apresentação pra sala. E como também eu não 

posso fugir, porque preparo ele pra uma prova externa, a prova tradicional mesmo, de 

questões diretas, questões também objetivas e também questões abertas, porque eu 

tenho que preparar ele pra essa prova externa (Prof. PN 1). 

Apesar das várias possibilidades de instrumentos que podem ser utilizados e das orientações 

oficiais que também apontam para a necessidade da diversificação dos instrumentos que consigam 

identificar as aprendizagens, considerando as múltiplas habilidades dos estudantes, percebemos a 

ênfase na prova escrita e no seu resultado como a principal fonte de coleta de dados. 

Considerando as limitações dos instrumentos avaliativos, especialmente a prova, 

concordamos com Vianna (2014, p. 40) quando afirma que “o uso indiscriminado de instrumentos 

de avaliação pode levar a conclusões inteiramente falaciosas, com amplas repercussões”.  

OBSERVANDO A PRÁTICA AVALIATIVA  

Ao observarmos a prática docente, em seu espaço principal de atuação, a sala de aula, 

tivemos como proposito identificar como o processo avaliativo acontece no decorrer de um 
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bimestre, e as aproximações entre o discurso e a prática, considerando que a entrevista foi realizada 

após o período de observação. 

As observações aconteceram durante o segundo semestre de 2015, iniciadas em 18/08/15 e 

concluídas em 29/12/15, durante o terceiro e quarto bimestre do ano letivo daquele ano. Totalizando 

52 horas/aula e 43h33m horas/relógio sendo, na escola Ginásio Pernambucano, 30 horas/aula e na 

escola Padre Nércio 22 h/a, a coleta de dados se deu através do uso de ficha para observação e 

caderno de campo. 

A metodologia adotada pelos três docentes era muito semelhante: apresentação de um 

conteúdo, realização de uma série de exercícios, e prova bimestral.  

Os conteúdos eram bem explicados e os exercícios realizados com um acompanhamento dos 

professores, especialmente da docente GP 1, que caminhava entre as bancas, fazia chamadas em 

grupo para resolução dos exercícios no quadro, momento em que os estudantes de forma coletiva 

resolviam as questões. 

Mesmo com a possibilidade de diversificar no uso de instrumentos, no final do bimestre, o 

peso maior acabava sendo um teste a prova escrita, era através dela que o perfil dos estudantes era 

definido. 

De acordo com Luckesi (2011), a estrutura do ensino não mudou nas últimas décadas; esse 

ritual é sempre seguido pelos docentes que, após certo período de aula aplicam uma prova, ou 

qualquer outro instrumento de coleta de dados, normalmente realizado com cuidado para que os 

estudantes não tenham contato uns com os outros. Os acertos são contados, uma nota é gerada, os 

estudantes são classificados, as provas são devolvidas, os estudantes dizem suas queixas, o 

professor se lhes explica mais uma vez e as notas são definitivamente registradas na caderneta. 

A Professora GP 1 procurava em todas as suas aulas incentivar a participação dos 

estudantes. Ao propor as atividades ela sempre os convidava a resolverem as questões no quadro; 

durante todo o período observado, um grupo de aproximadamente 15 estudantes frequentemente se 

alternava na resolução de questões para o grande grupo. 

Como vimos na aula do dia 05/11/15, na qual observamos a seguinte situação: 

Quem estiver com seu nome aí já vem, faz a continha e já vai montando o gráfico. [...] 

Bartolomeu já pode marcar, Ana Beatriz e Vitória. [...], exatamente na linha dos três, 

Bartolomeu passou dos três, pode passar do nome não tem nada não [...] Certo, marca 

o pontinho ali, quando X for 1, Y é -3 (Profa. GP 1). 
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 A docente costumava circular pela sala olhando a execução da atividade no caderno; este 

processo, no entanto, não era considerado na composição da média bimestral, sendo para os três 

professores o processo avaliativo realizado baseado em testes e provas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mesmo com uma literatura diversificada sobre o tema, a avaliação da aprendizagem 

continua sendo um ponto nevrálgico na prática pedagógica docente. Vários fatores são sempre 

apontados como motivadores de uma prática avaliativa tradicional, em que predomina a realização 

de provas e a classificação dos estudantes; entre eles o quantitativo de alunos por turma, e a jornada 

de trabalho excessiva. 

Identificamos a necessidade de projetos de formação docente que possam ir além do campo 

teórico, aproximando o professor tanto das teorias como das possibilidades de operacionalização de 

uma avaliação que seja mais formativa e cada vez menos classificatória, pois, apesar de perceberem 

a importância da avaliação, os docentes ainda apresentam uma forte influência do paradigma 

tradicional da avaliação, identificando como principais funções a medição e a testagem, baseados 

principalmente em suas experiências enquanto estudantes e dos anos de docência, exclusivamente 

no sistema público de educação. 

 Com a realização de atividades avaliativas, principalmente as provas nos finais de cada 

período didático, fica difícil realizar ações que interfiram no processo de ensino-aprendizagem. 

Em uma sociedade marcada pela desigualdade social, a escola é uma das principais 

instituições que fornecem as ferramentas necessárias para a atuação ativa na sociedade e para a 

construção do projeto de vida de cada estudante, quer seja a vida acadêmica e/ou o mundo do 

trabalho e avaliação um importante elemento para diagnóstico e promoção das aprendizagens. 
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Resumo 

A avaliação tem um papel fundamental nas relações de ensino e aprendizagem na escola, podendo ser 
tanto uma ferramenta que promove a aprendizagem, como que reforça as desigualdades. Considerando 
a necessidade de compreender os processos avaliativos no âmbito das Escolas de Referência em Ensino 
Médio (EREM) em Pernambuco, objetivou-se nesse estudo analisar as concepções e práticas dos 
professores de Matemática. O modelo de Escola Integral da rede estadual tem sido levado para várias 
unidades da federação, tendo na pedagogia da presença, no protagonismo juvenil e na educação interdimensional os 
eixos norteadores para a construção das propostas pedagógicas dessas escolas. Nesse contexto, a 
avaliação formativa é apresentada como uma importante ferramenta para o fazer pedagógico que se 
desenvolve nas 329 Escolas de Referência. O referencial teórico envolveu as contribuições de autores 
que discutem as noções conceituais, os tipos e funções da avaliação da aprendizagem. Do ponto de 
vista metodológico, optamos pela abordagem qualitativa, realizada por meio de uma entrevista aberta 
aplicada a três professores de Matemática com questões sobre suas concepções acerca do tema e 
observações em duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio. Os resultados obtidos apontam para 
uma concepção de avaliação que oscila entre o tradicional e o formativo, e uma prática com fortes 
traços das experiências vividas, predominando a avaliação como ferramenta de medida e classificação, 
mesmo tendo as orientações curriculares e o Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas indicando a 
realização de uma avaliação processual com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos. 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Concepções de avaliação; Ensino Médio; Escolas de 
Referência; Prática Docente. 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=%201&men=70
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=%201&men=70
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AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA, MERCANTILIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOCENTE: 

NOVAS REFERÊNCIAS DE SOCIABILIDADE PARA A ESCOLA PÚBLICA?  

Elaine Constant – UFRJ 

INTRODUÇÃO 

 As informações e os conceitos apresentados neste texto têm como referência uma 

investigação que considerou o cotidiano de quatro escolas do ensino fundamental da cidade do Rio 

de Janeiro, durante os anos de 2009 a 2015, sob a administração municipal.  

A metodologia do estudo compreende uma investigação qualitativa a partir da combinação 

de técnicas etnográficas, sendo estas a observação participante; a entrevista; o diário de campo; as 

avaliações elaboradas pelos professores e pelas instâncias administrativas e os documentos oficiais. 

Essas fontes auxiliaram na compreensão sobre a dinâmica do trabalho docente, os usos dos 

instrumentos de avaliação, as alternativas que foram buscadas para os impasses na prática 

pedagógica e o peso de determinadas concepções teóricas e políticas presentes em algumas 

atividades docentes. 

Ao trazer à cena, fatos, acontecimentos de foro profissional de alguns professores, 

apresentando as avaliações das políticas educacionais na cidade do Rio de Janeiro, torna-se 

importante ponderar sobre a possibilidade de anonimato dos nomes dos docentes. Assim sendo, 

considera-se fundamental o silêncio da identificação do local e das pessoas envolvidas numa trama 

educativa, pois um depoimento pode converter-se num espaço de troca, de intercâmbio entre 

pesquisador e entrevistados.  

É mister ressaltar, que este estudo possui a intenção de elucidar como se dão os processos de 

confrontos com a perspectiva de avaliação, a partir de uma determinada política educacional e seus 

desdobramentos no cotidiano de professores e de estudantes. Nesse sentido, o trabalho investiga os 

impactos trazidos pelas avaliações em larga escala sobre a cultura docente, em especial, para as 

concepções acerca da avaliação da aprendizagem. Tal propósito, também, pode mostrar como os 

professores apreendem as propostas de avaliação, oriundas das políticas oficiais de âmbito nacional 

e seu desdobramento ao nível estadual e municipal. Ademais, sobre o impacto das orientações 

oficiais acerca da identidade docente diante do uso acentuado de “provas”, como forma de melhoria 

na “qualidade da educação”. 

http://www.grupalfacongresso.uff.br/candidato/summaries/view/431
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MODALIDADES AVALIATIVAS PARA PROFESSORES EM DEBATE: DESEMPENHO 

ESCOLAR OU PRECARIZAÇÃO DA DOCÊNCIA? 

 Cabe informar que os estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro, desde 2009, lidam 

com duas modalidades de avaliação em larga escala: a Prova Rio, elaborada pela equipe da 

Secretaria Municipal de Educação (SME/RJ) e a Prova Brasil até 2018, oriunda do governo federal. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a Prova Rio se constitui em 

um sistema de avaliação da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e configura-se como uma 

avaliação longitudinal de desempenho de estudantes do ensino fundamental. Inicialmente, as 

“provas” contaram com a colaboração do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da 

Universidade de Brasília (UnB). 

Essas avaliações, segundo a Secretaria Municipal de Educação do RJ, compreendem 

medidas importantes para melhorar o processo de ensino dos alunos e os resultados obtidos por 

eles, apontam para a eficiência do trabalho desenvolvido nas escolas, como também servem para 

ajustar às práticas pedagógicas, pois “este ambiente é um meio para divulgação dos resultados 

obtidos na Prova Rio e está reservado para as discussões relacionadas ao sistema de avaliação a fim 

de aprimorar a atuação docente”. (SME/RJ). 

Assim, essas avaliações representam uma forma de intervenção pedagógica sobre o 

conhecimento escolar nas escolas públicas, haja vista que os resultados, para a rede municipal, 

podem ser utilizados para premiações, por meio de computadores ou bônus, pelos professores e 

alunos por terem cumprido as metas estabelecidas para cada escola. Ainda que longas as citações, 

eis o que diz a SME/RJ sobre as bonificações pelo desempenho nas avaliações externas: 

A Prova Rio é uma avaliação aplicada a todos os alunos do 3°, 4° 7° e 8° Anos e o seu 

resultado gera o IDE-Rio (Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de 

Janeiro). O IDE-Rio e o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

medido pela Prova Brasil, aplicada pelo MEC, são os índices que servem como base 

para a premiação das escolas da prefeitura, dentro do Acordo de Resultados. Os 

professores e funcionários das escolas que atingem as metas de melhoria da 

aprendizagem, estabelecidas a cada ano, recebem o Prêmio Anual de Desempenho. 

(SME/RJ) 

 Considerando essas bonificações, de acordo com os depoimentos de docentes, essas 

“provas” favorecem conflitos para os professores e alunos, visto que ganham maior visibilidade se 

comparadas com outros procedimentos de avaliação escolar, como no caso da modalidade 

formativa, que não se caracteriza por um “teste”. Mas, por um processo que auxilia os alunos a 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2737622
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identificarem as dificuldades para lidar com o conhecimento escolar e aprendam a “gerir” a forma 

mais apropriada para uma aprendizagem efetiva. 

Conforme Bonamino e Sousa (2012), considerando um panorama a respeito da evolução dos 

desenhos nas políticas de avaliação em larga escala no Brasil, as bonificações estão ligadas à 

terceira geração de propostas governamentais, na quais as políticas de responsabilização tornam-se 

mais forte ou high stakes. Ao contrário das de 1ª e 2ª geração, estas estabelecem consequências 

materiais, no desenho de suas políticas de responsabilização em educação, como premiações aos 

melhores a partir dos resultados de alunos e escolas, gerando consequências mais diretas para o 

currículo escolar. 

Observa-se que, no cenário educacional brasileiro vem ocorrendo um processo de 

deslocamento do eixo de preocupação voltado, prioritariamente, à avaliação relacionada ao ensino e 

à aprendizagem para a esfera das avaliações em larga escala, o que em parte envolve o 

acompanhamento da análise dos resultados advindos das diversas instâncias de avaliação da 

educação, abrangendo diferentes níveis, sistemas de ensino e políticas públicas. 

Este processo de deslocamento dos eixos da avaliação também foi apresentado aos pais, para 

realizarem certo monitoramento do desenvolvimento dos filhos na escola pública, considerando as 

expectativas do conhecimento escolar e as práticas metodológicas utilizadas em uma determinada 

instituição pública de ensino, em especial, na cidade do Rio de Janeiro. Na época, este material 

ganhou divulgação da imprensa e sugere que a gestão da Secretaria Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro iniciou um movimento de “apoio” ao professorado.  

A cartilha intitulada “Guia da Educação em família 2011” apresenta na capa três conteúdos 

considerados mais importantes para serem lidos: “Teste: Você é uma mãe nota 10?”; “Cartão 

Família Carioca: como receber o benefício”; “Dicas: como ajudar seu filho a se dar bem na escola”. 

Já na página ao lado, as mães aprendem “como usar esta cartilha”. Inicialmente, os autores 

explicam que as ideias sugeridas se baseiam em pesquisas e na experiência de diferentes 

profissionais e especialistas em Educação, do Brasil e do mundo. Neste sentido, o material deverá 

ser lido e as orientações deverão ser colocadas em prática, bem como poderá ser divulgada para os 

amigos e familiares. 

Folheando este material impresso, constata-se que a mãe responderá a um questionário com 

oito perguntas, na qual ela “avaliará” se é “uma mãe nota 10”. As questões se referem ao “papel da 

mãe” como responsável pela educação do (s) filho (s). As perguntas centram-se na percepção 

materna sobre o desempenho escolar da criança. Eis as indagações apresentadas: Seu filho “vai 
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mal” nas provas? Você comparece as reuniões? Participa oralmente destes encontros? Há 

preocupação com assiduidade das crianças? Favorece práticas de leituras em casa? Propicia espaço 

favorável para realização dos deveres de casa? Quem “cobra” o cumprimento das atividades 

escolares? Conhece a professora? Logo após realizar o questionário, as respostas deverão ser 

conferidas com o gabarito no canto da página e avaliar seu desempenho como “mãe”, ou seja, se fez 

de 7 ou 8 pontos, parabéns, de 4, 5 ou 6, precisa prestar mais atenção e até 3 pontos, precisa 

melhorar.  Neste último caso, as leitoras/mães são orientadas a acessar o site e procurar as dicas 

para aprender a lidar com os filhos. 

Nas seções “Educação nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro” e “Os seus direitos”, há a 

apresentação dos projetos criados nesta rede pública para lidar com o desempenho escolar dos 

alunos. As orientações se detêm nos recursos impressos, como as provas bimestrais ou digitais, que 

podem ajudar a acompanhar o processo de apropriação de conhecimentos.  

A reinvenção de uma mãe “nota dez” cresce na medida em que se folheia a cartilha. Nota-se 

que a mãe se torna o centro de um controle do desempenho escolar. Para isto, ela pode utilizar 

diferentes instrumentos para realizar seu “papel”, não importando os conteúdos exigidos por eles. 

Para finalizar, a cartilha orienta a família para que conheça o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Além disso, a prefeitura informa no texto que para saber sobre a escola 

do filho, basta acessar o site do movimento Educar para Crescer.  

Mais uma vez, o desempenho é consultado por meio da tecnologia digital. Dessa forma, 

após verificar e comparar as notas, ou melhor, o desempenho da escola do filho com outros colégios 

das redondezas e na cidade, caso seja inferior, deverá cobrar do diretor da escola as melhorias no 

índice, pois ainda esta não tem uma educação de qualidade. 

Supõe-se assim, que as políticas governamentais para Educação tratam de garantir a 

demonstração do desempenho dos estudantes a partir de testes estandardizados. Estes instrumentos 

tendem a acompanhar os currículos dos sistemas de ensino, os quais são, cada vez mais, 

semelhantes em quase todo o mundo. Eles se inserem no quadro geral de aumento de leis e 

consequente controle burocrático do Estado sobre a avaliação, bem como no fortalecimento de 

instituições ou grupos que se beneficiam destes testes, pois já são capazes de demonstrarem mais 

competentes.   

Mas, diante das iniciativas governamentais, os professores alegam que atuam em alterações 

das normas relativas à avaliação escolar, particularmente na não vinculação de seus resultados à 

promoção ou à retenção do aluno, pois lidam com as práticas avaliativas de modalidades 
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diferenciadas. Eles utilizam desde as formas tradicionais, por exemplo, as provas elaboradas por 

eles, bem como as promovidas por uma Secretaria de Educação e da própria escola. Ao mesmo 

tempo, afirmam que buscam analisar o processo de apropriação do conhecimento escolar, via 

observação do comportamento dos alunos no contexto da sala de aula. Essa situação tem sido, 

ainda, a realidade de vários professores da rede pública do Rio de Janeiro.  

Estes atores sociais se mostram preocupados com a utilização excessiva de avaliações em 

larga escala com alunos oriundos dos segmentos populares, “como se estivesse dentro de uma 

escolar particular”, conforme sinaliza uma docente. Para um grupo de professores, “ensinar” nas 

escolas públicas exige certa “disposição psicológica” para lidar com muitos desafios, pois “não é 

somente passar o conteúdo, mas é lidar com os problemas deles no dia a dia”. 

Assim sendo, esses profissionais dizem que experimentam incertezas com o confronto com 

as distintas modalidades de avaliação, uma vez que incorporaram diferentes significados sobre essa 

temática no decorrer da trajetória profissional. Os professores indagam se priorizam uma 

perspectiva mais teórica, buscando compreender as dificuldades dos alunos, ou recorrem a 

procedimentos meramente técnicos para lidar com as “provas”. À vista disso, é importante 

compreender quais são os sentidos dados às práticas avaliativas no processo pedagógico. 

As modalidades vividas pelos docentes se caracterizam em duas formas distintas para 

avaliar os alunos. De acordo com Afonso (2000), inspirado nos estudos de Bates (1984), a avaliação 

se apoia nas seguintes modalidades: a somativa ou a normativa, que se pauta nos testes 

estandardizados, por exemplo, os exames e a formativa, podendo ser criterial e diagnóstica, pois se 

faz em função das realizações individuais de cada aluno e não em comparação com os outros. Ainda 

para o autor, a avaliação somativa, se guia na técnica da certificação, por meio de testes, para medir 

com pretensa objetividade um nível determinado de qualificação. Essa concepção está ligada ao 

modo de produção capitalista em que se verifica como a força do trabalho se reproduz na 

quantidade e com as qualificações requeridas pelo aparelho de produção, bem como pelo prestígio 

social dos títulos adquiridos por meio das provas especiais, e reforçadas pela possibilidade desses 

mesmos títulos se transformarem em vantagens econômicas.  

Já na avaliação formativa, é importante a coleta de informação sobre a aprendizagem dos 

alunos por meio de:  

Uma pluralidade de métodos e técnicas que incluem desde o recurso à memória que o 

professor guarda das características dos alunos até as mais diversificadas e conhecidas 

estratégias como a observação livre, a observação sistemática, a autoavaliação, a 
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entrevista, o trabalho de grupo e outras formas de interação pedagógica (AFONSO, 

2000, p. 38).  

A modalidade formativa se pauta em uma perspectiva democrática diferenciada daquela 

defendida pela meritocrática, pois prevê uma série de medidas educacionais fortemente promotoras 

de uma escolaridade básica bem sucedida para todos os grupos sociais. Significa que se cria para o 

Estado e Escola a obrigatoriedade de realizar formas de compensação educativa, colocando em 

xeque o papel do princípio do mérito nas sociedades democráticas e republicanas.  

Observa-se que a igualdade pretendida pela escola democrática e republicana somente se 

manifestou mais na oportunidade de acesso dos alunos à escola e menos nas condições de 

permanência em um processo social e inclusivo. E para que não ocorra uma marginalização no 

sistema escola, via a avaliação escolar, parece fundamental que os indivíduos mostrem 

determinadas qualificações para lidar com os conhecimentos escolares, assim como precisam se 

identificar com a instituição social.  

Conforme Bourdieu e Passeron (1975), esse processo pode ser explicado, porque o exame 

inspira o reconhecimento dos veredictos escolares e das hierarquias sociais que eles legitimam. 

Também conduz a eliminação dos que malogram, como também permite dos “eleitos” serem 

elegíveis pela “comprovação de um mérito ou de um ‘dom’ que em qualquer hipótese levaria a que 

fossem preferidos a todos os outros” (BOURDIEU; PASSERON, 1975, p. 171). 

Deste modo, expressando que as “provas” trazem significados que permitem aos agentes 

sociais a se situarem em um espaço social. Assim sendo, representam instrumentos pedagógicos que 

fazem parte de conjunto de práticas docentes, constituídos por meio das relações de poder dentro de 

uma sala de aula. Logo, é possível entender como se cria um “capital cultural” institucionalizado 

(BOURDIEU, 1997), em que a universalização da escola possibilitou o acesso a uma difusão 

democrática do conhecimento, e da mesma forma, permitiu que se formassem hierarquias sociais 

fundadas nas lógicas da distinção social.  

Considerando a assertiva acima e o impacto das “provas” de larga escala nas escolas 

públicas, parece importante indagar: de acordo com os professores, das escolas públicas da cidade 

do Rio de Janeiro, que atendem grupos de crianças e de jovens das camadas pobres que distinções 

são fabricadas a partir das provas de desempenho escolar? Se a “prova” já cria um padrão de 

interpretações sobre êxito ou fracasso no contexto de uma sala de aula, que concepções pedagógicas 

foram criadas em um sistema escolar público? Quais são as possíveis repercussões sociais e 

pedagógicas sobre o uso desse tipo de avaliação no contexto contemporâneo? 
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Chama a atenção, o fato de que é necessário aos estudantes, para encarar a “prova”, o uso de 

conhecimentos e de habilidades enfrentados nos desafios de referências desconhecidas do cotidiano 

de professores e de alunos, ao invés de mostrar a apropriação de um currículo escolar específico. 

Convém ressaltar que essas avaliações são planejadas por indivíduos que compartilham interesses e 

políticas educacionais.  

Para os professores, significa uma transição em suas práticas pedagógicas em que se declina 

o conteúdo escolar e para os estudantes, uma transformação nas finalidades desses conhecimentos. 

Essa transformação se choca com as concepções já fundamentadas no cotidiano desses atores 

sociais, como também sobre conhecimento escolar na sociedade tecnológica. Parece que a cultura 

da performatividade e o novo paradigma da avaliação vão configurando novas facetas nas relações 

entre professores, sua prática e a identidade profissional.  

Significa que as orientações para as práticas educacionais atuais estão fortemente ligadas às 

representações políticas e econômicas. Dessa forma, a sociedade contemporânea, não favorece 

somente mudanças na formação docente, mas sugere que os professores precisam gerir uma nova 

percepção sobre a profissão no contexto atual, considerando uma racionalidade técnica como 

modelo profissional. Dessa maneira, os atores educacionais precisam se mostrar flexíveis para lidar 

com as orientações advindas das propostas pedagógicas de instâncias públicas administrativas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Paiva (1992), a flexibilização é uma das bases do capitalismo atual e ela 

alterou profundamente o trabalho, não somente no que se refere à natureza das tarefas, senão 

também aos contratos de trabalhos, instituindo formas de subempregos, por exemplo, o trabalho 

pelo número de horas trabalhadas. Em conformidade com a autora, esta volatidade exigiu dos 

trabalhadores uma adaptação de seu modo de vida ao processo de “mercantilização da experiência 

pessoal enquanto consumo do exótico” (PAIVA, 2001, p. 12).  

No caso dos professores da rede pública do Rio, a avaliação em larga escala pode 

representar mais um aspecto para a ampliação da precarização na docência. Para eles, a necessidade 

de lidar com novas práticas profissionais, em grande parte desconhecidas, atenua o descrédito de 

diferentes atores sociais sobre a escola pública. Isso representa uma marca no espaço escolar mais 

expressiva, se comparada com a degradação com as condições de trabalho ou salariais, uma vez que 

a desqualificação da experiência docente incide sobre o conhecimento escolar e na identidade 

profissional. Conforme os docentes vive-se uma sensação de experiência de deriva como forma de 
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trabalho, que criam obstáculo nas organizações profissionais, bem como outras formas e de não 

reconhecimento. 

Essa precarização, segundo Paiva (1998), tem exigido do professor uma formação geral com 

base em novos conhecimentos que deverão ser adquiridos por toda a vida e que acompanha a 

constatação de que estão se esvaindo as biografias profissionais. Ainda de acordo com a autora 

(op.cit.), para o mundo profissional, preveem-se estratégias de reprofissionalização constante, pois 

sucessivas mudanças serão vivenciadas com alternância entre o mercado formal, o desemprego, a 

precarização - uma formação geral baseada em conhecimentos efetivos, capacidade de utilizá-los e 

a flexibilidade para adaptá-los a novas condições da vida contemporânea - são condições para 

enfrentar um mundo do trabalho cada vez menos regulado.  

Para Martins (2009), as transformações sobre a formação do trabalhador representam novas 

referências de sociabilidade do projeto capitalista contemporâneo. Considerando as concepções 

sobre a Terceira Via e os estudos de Giddens (2001), o autor declara que o processo de 

sociabilidade em curso se pauta no individualismo como valor radical da mercantilização dos bens 

sociais. Ainda conforme Martins, a questão do “individualismo” se torna fulcral, porque é dela que 

se dão as estratégias para incentivar a massificação e a unificação das subjetividades. Isso pode ser 

explicado no enfraquecimento das formas coletivas de representação de interesses dos trabalhadores 

e na acentuação da flexibilização dos direitos trabalhistas, assim como à focalização do atendimento 

aos mais pobres como escolha de referenciais da sociabilidade capitalista. 

Nessa perspectiva, os antagonismos de classes marcados pela distinção de concepções entre 

os grupos, cederam o lugar à colaboração. Dessa forma, constitui-se o estabelecimento de relações 

interpessoais que provocam laços de confiança, de ajuda mútua, de compartilhamentos de valores e 

de comportamentos no âmbito comunitário. Isso pode ser percebido no processo de envolvimento 

de indivíduos em organizações locais, tornando-os hábeis a se engajarem em lutas para superar 

problemas enfrentados por uma determinada comunidade, como nas questões ligadas ao mundo do 

trabalho. Assim, a cooperação, com os mais próximos, reforça a conservação de processos 

moleculares por meio de vários pequenos organismos, constituindo o envolvimento progressivo 

com um problema de um determinado grupo social e a concordância com novas responsabilidades 

como uma política de vida. 

Este processo de colaboração pode ser constatado como uma prática bastante apropriada 

para a adesão de alguns professores às provas externas. Isso pode ser percebido nas políticas 

educacionais em que as orientações dos diferentes governos, como no caso do Rio de Janeiro, 
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motivam os docentes a “participarem” dos famosos rankings em que premiam alguns atores sociais 

“pelo desempenho”. Cada escola, ao procurar o êxito nas provas e com um tipo de ganho 

econômico, acaba por criar os laços que irão garantir a manutenção de relações interpessoais 

baseadas na “produtividade”.  

Nesse sentido, o que se percebe é um movimento de “solidariedade local” e menos de uma 

representação de interesse de uma categoria profissional. Isso favorece o aparecimento de uma 

segmentação dentro de cada rede pública de ensino, gerando um tipo de precarização, na qual o 

Estado não protege mais os atores sociais de um determinado sistema de ensino, mas somente 

determinadas escolas. Assim, há um esfacelamento dos sentidos de “ensino público”, bem como do 

significado da expressão “rede de ensino”, visto que o ranking cria uma particularização e uma 

crescente segmentação do sistema escolar na cidade do Rio de Janeiro, pois cada escola funciona 

como uma “célula” e não como uma instituição social destinada à escolarização. 

Tal situação pode ser percebida no processo de premiação do desempenho nas provas 

externas, e da vigilância sobre os professores por meio da comunidade local. Isso possivelmente 

cria o que Martins designa de “nova sociabilidade capitalista” (2009, p. 57), uma vez que também 

se constrói as modelagens de um determinado capital social, quando as escolas são julgadas 

isoladamente. Essas mudanças favorecem uma crise no papel dos professores.  

Assim, a lógica de êxito local motiva mais dilemas para o cotidiano escolar, visto que os 

professores precisam abandonar o uso de um corpo de conhecimentos que adquiriram durante o 

percurso formativo. Significa que precisam “vender-se para o mercado” por meio de perfis 

profissionais que trazem a mercantilização das relações humanas, uma vez que elas se mostram 

como “artigos” e sem a intermediação direta do Estado. Dessa forma, os professores sofrem a perda 

de uma proteção social oriunda da desinstitucionalização advindas de novas experiências de 

precarização, a partir das novas sociabilidades capitalistas. 

 Por tudo o que foi dito, os professores da rede municipal, enfrentam um confronto entre 

lógicas diferenciadas de avaliação escolar que acabam por gerar a fragilidade sobre o papel da 

avaliação nas práticas pedagógicas nas escolas públicas municipais. 

Considerando a avaliação formativa que se centra na perspectiva de avaliação processual 

que exige a análise, o conhecimento, o diagnóstico sobre o aluno avaliado para uma transformação 

pessoal e coletiva. Os professores dizem que essa modalidade desperta a incerteza no professorado, 

pois se sentem inseguros para elaborar instrumentos diversificados e de diferentes naturezas.   
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Portanto, a modalidade que segue os encaminhamentos das políticas governamentais se 

tornou um campo frutífero às ideias capitalistas e de alteração do papel do Estado de provedor de 

bens e de serviços. Certamente, atenua mais a insegurança para lidar com a avaliação escolar, 

porque se mostra mais ligadas ao controle, pois os rankings são recursos para a divulgação das 

escolas mais produtivas e eficazes.  

Consequentemente, as lógicas trazidas pela avaliação de alto impacto mostram uma 

redefinição do papel da avaliação que tem como justificativa a busca pela qualidade dos processos 

de escolarização, entretanto o que se percebe é que as “provas” são recursos para monitoramento. 

Assim sendo, torna-se uma maneira de oferecer indicadores de desempenho para um determinado 

sistema de ensino na cidade do Rio de Janeiro, gerando mais dúvidas sobre as práticas de avaliação, 

que são apropriadas para os segmentos mais pobres dessa cidade. 
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Resumo 

No cenário educacional da cidade do Rio de Janeiro vem ocorrendo desde 2009 um processo de 
deslocamento do eixo voltado, prioritariamente, à avaliação relacionada ao ensino e à aprendizagem 
para a esfera das avaliações em larga escala. Assim, envolvendo a análise dos resultados advindos das 
instâncias de avaliação, pelos sistemas de ensino e das políticas públicas. Desse modo, o trabalho 
objetiva revelar o confronto entre concepções presentes na cultura docente sobre a avaliação da 
aprendizagem em quatro escolas do ensino fundamental. Pretende-se elucidar como os professores 
apreendem as propostas de avaliação, oriundas das políticas oficiais do âmbito nacional e seu 
desdobramento em nível municipal, identificando uma crise na identidade docente diante do uso 
acentuado de “provas” como forma de melhoria na “qualidade da educação”. Assim sendo, a 
metodologia envolveu investigação qualitativa com a combinação de técnicas etnográficas, a saber: 
observação participante, entrevista, diário de campo, avaliações elaboradas por professores e pelas 
instâncias administrativa e análise de documentos oficiais. Essas fontes auxiliaram na compreensão 
sobre a dinâmica do trabalho docente e permitiram identificar como os instrumentos de avaliação são 
utilizados, além disso quais alternativas são usadas para superar os impasses na prática pedagógica e 
qual o peso de determinadas concepções teóricas e políticas presentes nas atividades docentes. 
Portanto, os resultados revelaram tensões entre as concepções de práticas avaliativas tradicionais e as 
consideradas democráticas, entre elas, a modalidade formativa. As práticas baseadas nas avaliações em 
larga escala, consideradas diferenciadas nos modos de percepção sobre o uso dos instrumentos 
avaliativos, têm provocado conflitos entre o professorado, visto que há uma valorização acentuada 
acerca do uso de “provas”, gerando insegurança na implementação de uma metodologia mais adequada 
aos processos de aprendizagem. 

Palavras-chave: Avaliação em larga escala; Concepções; Práticas avaliativas; Crise; Identidade docente. 

http://www.grupalfacongresso.uff.br/candidato/summaries/view/431
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Resumo 

Este presente painel congrega três recortes de pesquisa de Mestrado em Educação, de programas de 
Pós-Graduação em Educação diferenciados, do estado do Rio de Janeiro que dialogam sobre a temática 
da Educação Integral e(m) Tempo Integral. Os trabalhos aqui presentes, neste painel, revistos e 
ampliados para esta composição, trazem três políticas federais de educação em tempo integral 
desenvolvidas no Brasil, da década de 90 aos dias atuais, a saber: 1) Centros de Atenção Integral à 
Criança e ao Adolescente (CAICs); 2) Programa Mais Educação (PME) e, por fim, 3) Programa Novo 
Mais Educação (PNME) – propostas distintas que se relacionam pela capilaridade que possuem, em 
nível nacional, da ampliação da jornada escolar dos educandos atrelada – ou não – a uma compreensão 
de formação integral. Neste contexto, as três pesquisas trazem, numa perspectiva pós-estruturalista e 
pós-fundacionista, uma discussão potente e necessária que perpassa a problematização de tempos, 
espaços e currículos – pensados e praticados, de maneira diferenciada, nos múltiplos contextos 
produtores de infindas significações. Por meio da Teoria do Discurso, de Ernesto Laclau e Chantal 
Mouffe, os autores analisam estas políticas e apresentam diferentes olhares acerca da relação educação 
ou proteção; ampliação ou redução e, ainda, inovação ou retrocesso – entendendo que estes binarismos 
não contribuem para uma compreensão mais ampliada dos processos políticos que emergem das 
políticas apresentadas. Nesta perspectiva discursiva, na qual não há uma relação direta entre o 
significante e o significado, vimos construindo compreensões – precárias, contingentes e provisórias – 
acerca destas diferentes formas de se produzir política para o território brasileiro e identificando lógicas 
sociais, políticas e fantasmáticas que direta e/ou indiretamente contribuem para a hegemonização de 
determinadas perspectivas políticas, concepções de educação e experiências educativas, sempre 
discursivamente. 

Palavras-chave: Políticas de Educação em Tempo Integral; Abordagem Pós-Estruturalista e Pós-
Fundacionista; Teoria do Discurso. Educação Integral. 

CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: EDUCAÇÃO OU 

PROTEÇÃO? 

Patricia Flavia Mota – UNIRIO 

Elisângela da Silva Bernado – UNIRIO 

DESIGUALDADE SOCIAL: JUSTIFICATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL 

 O título deste trabalho se alinha ao tema de investigação que vem norteando a nossa 

pesquisa, no que tange à análise dos discursos que estruturam os textos. Num primeiro momento, 

vimos percebendo que boa parte das políticas educacionais voltadas para o Tempo Integral nos 

remetem à assistência e ao cuidado e não exclusivamente à educação. Não traremos ainda, neste 

texto, a análise do quanto as políticas conseguem reduzir as desigualdades sociais, no entanto, no 

bojo das políticas elencadas, encontramos indícios de que esta proposta se faz presente nos textos. 

Favorecendo a compreensão da educação como instrumento para transformação social e 

emancipação dos sujeitos, tendo em vista a formação integral discutida por Coelho (2009). 
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Nesta contemporaneidade, deparamo-nos com movimentos que direcionam as forças 

políticas e econômicas para um tipo de sociedade em que o Estado intervenha o mínimo possível, a 

redução de direitos adquiridos com muita luta, ao longo dos anos, e um aprofundamento das 

desigualdades educacionais e econômicas, sobretudo nas camadas empobrecidas da população. 

Estas inquietações que emergem na atualidade nos inspiram a tentar compreender a quem servem as 

políticas e as concepções presentes em cada uma delas, uma vez que as políticas públicas em 

educação costumam ser encenadas seguindo um contexto de influência, um contexto de produção e 

um contexto de prática (BALL, MAINARDES, 2011). É o texto presente nestes movimentos como 

uma unidade construída a partir de diferentes camadas e discursos.  

No que tange ao cerne desta discussão o texto é a unidade de sentido que nos interessa trazer 

ao debate para a reflexão sobre estas políticas. E pensar sobre os sentidos que constituem as 

políticas em cada um destes contextos. A princípio, discorremos sobre dados, pesquisas, propostas, 

políticas. Mas os textos trazem mais informações. O texto nos mostra camadas de sentidos que 

constituem esta grande unidade que é o texto (e os seus efeitos). E, para além de um texto 

específico, todas as produções de sentido e relações simbólicas constituem um grande texto: um 

texto de uma sociedade, de uma cultura, do mundo, num espaço, num momento, num contexto 

específico. 

Nos propomos a este movimento de desconstrução e entendimento. Pensando, por exemplo, 

sobre quais camadas de sentidos estão envolvidas no termo “integral” que se atribui à formação e ao 

tempo; pensando também sobre o que é um “tempo inteiro”; refletindo sobre o conceito de 

democracia, de difícil definição, conforme infere Mouffe (2010), ao afirmar que não é possível 

definir “democraticamente o que é democracia” (p. 237), pois há várias definições de democracia. E 

discutir sobre a gestão democrática em uma política passa por essa ideia da democracia, como 

poder do povo envolvendo situações de conflito. Uma ideia que aparece em várias civilizações, de 

maneira distinta.  

Educação Integral, como uma concepção de educação voltada para a formação dos sujeitos 

não apresenta uma definição fechada, pois ainda não há como mensurar o que forma os sujeitos 

integralmente. Entendemos que Educação Integral tem relação com a formação mais completa 

possível dos sujeitos (COELHO, 2009). No entanto, não há uma convenção do que seja esta 

formação, embora encontremos duas concepções que nos ajudam a avançar na discussão. Este 

debate se fundamenta nas compreensões que são tecidas sobre educação integral, conforme destaca 

Coelho (2014):  
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Distinguimos uma concepção socio histórica de outra, que denominamos de 

contemporânea, quando estudamos a educação integral. A primeira tem, como base, 

uma perspectiva de formação humana multidimensional, necessária na construção de 

uma cidadania mais crítica e emancipadora. Já a segunda traz, em seu bojo, algumas 

ideias que vem se construindo principalmente ao longo dos séculos XX e XXI, 

primando por uma visão em que a escola aparece como mais um dos equipamentos 

educativos, ao lado das cidades “que educam”, da integração com outros ‘serviços’, 

como os de assistência social, entre outras características. (COELHO, in MAURÍCIO, 

2014, p. 187)   

O tempo integral, ao contrário, pode ser mensurado. É preciso que ele seja composto de pelo 

menos 7 horas diárias para que se configure tempo integral (BRASIL, 2014). Mas a que concepção 

de educação o tempo integral pode atender? Cavaliere aponta para pelo menos 4 visões que se tem 

acerca do tempo: 

Visão Assistencialista- “vê a escola de tempo integral como uma escola para 

desprivilegiados, que deve suprir deficiências gerais da formação dos alunos”.  

Visão Autoritária- “a escola de tempo integral é uma espécie de instituição de 

prevenção do crime”.  

Visão Democrática- “o tempo integral seria um meio de proporcionar uma educação 

mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do 

espírito crítico e das vivências democráticas”.  

Visão Multissetorial- “a educação pode e deve se fazer fora da escola. O tempo 

integral não precisa estar centralizado a uma instituição”. (CAVALIERE, 2007, p. 

1028-1029) 

Recentemente, com a chegada do Programa Novo Mais Educação, identificamos uma ênfase 

nos resultados em Português e Matemática e nas avaliações externas. Percebemos, portanto, os 

termos Educação Integral e Tempo Integral como significantes vazios (LACLAU, 1996) que 

apresentam várias definições, disputas e possibilidades presentes nos discursos, dificultando a 

criação de uma única definição para eles. 

Compreendemos que vários elementos contribuem para a configuração dos discursos pelos 

sujeitos, tais como: elementos históricos, culturais, sociais, econômicos. O texto se torna 

impregnado de ideologias que nem sempre são percebidas no texto escrito, mas sim pela forma 

como é encenado. Todo o dizer dos sujeitos já vem impregnado das características de uma 
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conjuntura social, que compõe um lugar de fala constituído socio-historicamente ao longo do 

tempo, sem que o sujeito sequer perceba este movimento.  

É a isto que se propõe este trabalho, verificar os indícios/ elementos/ pretextos que sinalizem 

a concepção de educação que compõem as políticas. Para isto, faremos uma breve discussão sobre 

algumas políticas que foram encenadas em território nacional até chegarmos nos Centro de Atenção 

Integral às Crianças. 

MOVIMENTOS EM BUSCA DE TEMPO INTEGRAL EM TERRITÓRIO NACIONAL 

Ao retomar o fio que conduz as investigações sobre políticas públicas educacionais, no 

Brasil, precisamos partir das investigações que destacam historicamente o início do Tempo Integral 

em nosso território. Giolo (2012) sinaliza que, antes mesmo de se pensar no Movimento Escola 

Nova, o tempo integral já se efetivava entre as camadas mais abastadas da população, uma vez que 

as elites deste país podiam desenvolver seus estudos e se preparar academicamente para vida 

durante todo o dia. Não existia, no entanto, uma preocupação com as camadas mais empobrecidas 

da população. 

 Giolo, (2012) destaca que, desde o início dos processos que começaram a ser conhecidos 

como tempo integral, o tempo parcial sempre foi destinado aos mais pobres. E, ainda, que as 

políticas pensadas para o tempo integral foram “precárias e restritas” (p. 94). Embora a escola não 

seja o único espaço onde a educação aconteça, configura-se como um espaço privilegiado para a 

troca entre os sujeitos e de construção de valores individuais e coletivos (BERNADO, MOTA e 

SILVA, 2019).  

 Assim, entendendo o tempo como estratégia, para se potencializar a Educação Integral, 

percebemos a fragilidade das políticas públicas voltadas para o tempo e, consequentemente, para a 

oferta de mais oportunidades educativas que possibilitem a emancipação das camadas empobrecidas 

e a redução das desigualdades sociais e educacionais. 

 Contudo, deixar a criança, o adolescente e o jovem o dia todo na escola, nem sempre foi 

atraente para a população que não dispõe de muitos recursos. Estudantes por mais tempo em uma 

Unidade Escolar significava ter menos braços disponíveis para o mercado de trabalho. Assim, as 

escolas parciais surgiam como um meio de garantir algo de educação, e permitir que o jovem 

ingressasse no mundo do trabalho.  A princípio, alfabetizava-se pobre e precariamente (GIOLO, 

2012), em seguida, preparava-se para o mercado de trabalho. 
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 As desigualdades iniciam já nas infâncias, em que muitos desses sujeitos podem se ocupar 

dos seus estudos com tranquilidade e outros não conseguem manter uma linearidade em sua 

formação. Aqueles que mais possuem recursos, estudam despreocupadamente. Aqueles que não 

dispõem dos mesmos valores, precisam olhar os irmãos menores, cuidar da casa, trabalhar para 

complementar a renda familiar, lidar com a falta de cuidados de responsáveis, e inúmeras mazelas 

sociais.  

 Neste contexto, um tipo de infância é contemplado com um universo letrado, proporcionado 

por suas famílias, que favorece a chegada na escola e o avanço em processos formativos 

dinamizados por este espaço. Uma outra infância, invisibilizada pelos processos de exclusão, 

oprimida, marginalizada, não tem acesso ao mesmo universo letrado. Por conseguinte, chega nos 

espaços escolares sem conhecimento da linguagem da escola, uma vez que nem sempre estas 

famílias conseguem investir em livros, revistas, jornais. Livros infantis são caros. Nem sempre há 

um adulto leitor por perto. Nem sempre as crianças têm tempo para ler, pois cuidam da casa, dos 

irmãos e/ou trabalham.  

 Quando chegam às escolas, precisam se apropriar de toda uma lógica e dinâmica que 

desconhecem. Coelho e Maurício (2016, p. 1099) trazem reflexões sobre esta questão. 

O aluno que vive em meio doméstico temporalmente ordenado incorpora 

espontaneamente métodos de organização e estruturas cognitivas ordenadas, que o 

predispõem a participar espontaneamente da lógica escolar. A criança criada na 

cultura oral precisa realizar um esforço de linguagem e de ordenação do tempo e de 

suas ações para integrar-se a essa mesma lógica. Essa criança tanto pode rejeitar esta 

nova ordem, como desenvolver um processo de aproximação. 

 As autoras nos ajudam a refletir sobre a chegada das crianças nos espaços escolares e sobre 

as dificuldades que podem surgir, uma vez que não tiveram contato com uma estrutura semelhante à 

lógica da escola. É o “capital cultural” que para uns facilita e, para outros, converte-se em fator de 

acentuação das desigualdades nos espaços escolares. Neste sentido, Bourdieu (2010, p. 46) destaca 

que: 

De todos os obstáculos culturais, aqueles que se relacionam com a língua falada no 

meio familiar são, sem dúvida, os mais graves e os mais insidiosos, sobretudo nos 

primeiros anos de escolaridade, quando a compreensão e o manejo da língua 

constituem o ponto de atenção principal na avaliação dos mestres. Mas a influência do 

meio linguístico de origem não cessa jamais de se exercer, de um lado porque a 
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riqueza, a fineza e o estilo da expressão sempre serão considerados, consciente ou 

inconscientemente, em todos os níveis do cursus. 

 Enveredando pela esteira dos debates sobre políticas de tempo integral, identificamos, em 

nosso território uma primeira experiência relevante que antecede o estudo que faremos sobre as 

políticas federais: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Este projeto pretendia ser “o começo de 

um esforço pela recuperação da escola pública primária” (TEIXEIRA, 1959). 

Salvador é a cidade que abriga o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, inaugurado em 21 de 

setembro de 1950, no estado da Bahia. Este espaço é conhecido também como a Escola Parque de 

Salvador. Segundo Nunes (2009) este projeto nasceu na Liberdade, um dos bairros “mais pobres da 

região”.  

Foi idealizado pelo pedagogo Anísio Teixeira como um projeto inovador que englobaria 

uma educação profissionalizante e integral voltada para as camadas empobrecidas da população. No 

governo estadual de Otávio Mangabeira. Seu nome homenageia o médico, professor, linguista e 

educador baiano Ernesto Carneiro Ribeiro.  

Anísio Teixeira, que idealizou e fomentou esta nova proposta educacional, baseava-se nos 

estudos de John Dewey, “pensador norte-americano” que discorria sobre a “natureza moral e 

social” da escola, que “funcionaria como uma espécie de comunidade em miniatura” e poderia 

“participar da recriação permanente da sociedade”. Ainda segundo Cavaliere (2009, p. 60), 

O autor criticava o modelo convencional baseado na racionalidade fabril e burocrática, 

e propunha um formato de escola em que a própria vida estivesse presente dentro 

dela, a não apenas a chamada preparação para a vida. Ao centrar o seu 

interesse nela e nas vivências a serem patrocinadas em seu interior, tinha como 

referência a concepção da educação como um processo de reconstrução ou 

reorganização das experiências, particularmente aquelas que criam 

significados. 

Esta proposta educacional não priorizava, apenas o acesso ao espaço escolar, mas trazia 

grande preocupação social, uma vez que só estar na escola não significaria avanços significativos 

para a esfera científica e tecnológica. Era preciso preparar para o trabalho para minimizar as 

desigualdades sociais. Contudo, Coelho (2009) infere que tal preocupação mostrava uma clara 

divisão entre as atividades escolares, que aconteciam nas escolas-classe; e as atividades 

diversificadas, que aconteciam no contraturno, na escola-parque. Resultando numa visão 
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fragmentada do que seria essa concepção de educação integral, uma vez que o currículo não era 

integrado. 

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro funcionava durante 8h, e os alunos tinham 

atividades voltadas para a formação escolar e para a formação para o trabalho.  

Nunes (2009) destaca que os CECR serviram de “âncora simbólica” para várias propostas de 

tempo integral que surgiram em todo território nacional. Em que Anísio defendia “a 

descentralização, a diferenciação educativa, a facilitação das transferências entre os tipos de ensino 

e a articulação da ação de várias esferas públicas na condução da expansão escolar no Brasil” 

   Os Centros de Educação Elementar, em Brasília, por exemplo, teriam o propósito de 

mostrar ao país como organizar um processo educativo de qualidade. Muito semelhante à finalidade 

do PME, que tinha como objetivo induzir, em território nacional, a ampliação da jornada 

escolar/tempo integral. 

O plano de construções escolares para Brasília obedeceu ao propósito de abrir 

oportunidade para a Capital federal oferecer à nação um conjunto de escolas que 

pudessem constituir exemplo e demonstração para o sistema educacional do país. 

Como as necessidades da civilização moderna cada vez mais impõem obrigações à 

escola, aumentando-lhe as atribuições e funções, o plano consiste - em cada nível de 

ensino, desde o primário até o superior ou terciário, como hoje já se está este a chamar 

- num conjunto de edifícios, com funções diversas e considerável variedade de forma 

e de objetivos, a fim de atender a necessidades específicas de ensino e educação e, 

além disto, à necessidade de vida e convívio social. (TEIXEIRA, 1961, p. 191) 

Com a mudança do governo de Juscelino Kubitschek para o de Jânio Quadros em 1961 e as 

oposições filosóficas e/ou governamentais houve uma paralisação das obras dos Centros de Educação 

Elementar – CEE. E, das 28 escolas-parque planejadas, apenas 5 foram efetivamente construídas. 

Anísio Teixeira foi cassado durante a Ditadura Militar, que teve início em 1964, estendendo-

se por 21 anos. O projeto, foi descontinuado, na Bahia e em Brasília, e sua proposta inicial de 

tempo integral, não teve seguimento, tendo em vista a falta de interesse em políticas de cunho 

social. 

Inspirado pelos ideais e projetos de Anísio Teixeira, na década de 80, Darcy Ribeiro cria, no 

estado do Rio de Janeiro o Programa Especial de Educação, que institui o horário integral na rede 

estadual, com a construção de 506 escolas em todo estado. Sobretudo nas regiões mais distantes dos 

grandes centros. 
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Criado pela Secretaria Extraordinária de Educação, o programa teve seu início em 

1984 sob a direção do vice-governador do estado do Rio de Janeiro e Secretário de 

Ciência, Cultura e Tecnologia, o professor Darcy Ribeiro. Foi interrompido em 1987 e 

foi reiniciado no segundo governo de Leonel Brizola, em 1991. (MOTA, 2017, p.117) 

 Os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs, ao contrário da Escola Parque, na 

Bahia e em Brasília, tiveram um alcance significativo, no que tange à construção das escolas e aos 

territórios atendidos. As propostas ainda guardam outras diferenças, como, por exemplo, a 

característica dos prédios. Os CIEPs foram pensados para concentrar a maior parte de suas 

atividades no interior de seu espaço, pensando no aluno em tempo integral com um currículo mais 

integrado (COELHO, 2009), embora os CIEPs, ao longo do tempo se organizassem num viés 

fragmentado de turno e contraturno ou realmente com o currículo integrado.  

 Geralmente o espaço principal do CIEP possui três pavimentos que são interligados por 

rampas, que facilitam a acessibilidade. No térreo há uma cozinha projetada para 1000 refeições 

diárias, pois os alunos realizavam 4 refeições por dia. E, ainda, um refeitório, que pode receber 200 

alunos. Havia ainda, pátio e quadra no térreo – em alguns CIEPs a quadra fica no terraço da escola. 

Neste espaço foi planejado e construído um centro médico-odontológico. Nos pavimentos 

superiores, 20 salas de aula, auditório e salas preparadas para o estudo dirigido, vídeoeducação e 

outras atividades. A quadra tinha vestiário e banheiros. Cada CIEP possuía um espaço específico 

para a biblioteca, fora do prédio principal para atender alunos e a comunidade e, acima delas ou no 

último pavimento do prédio principal ficava um alojamento para os alunos residentes sob os 

cuidados dos pais sociais. Poucas escolas possuíam piscinas. Os CIEPs geralmente ocupavam uma 

área de 6.000 m2. 

 Este projeto criado pela Secretaria Especial de Educação (SEE) trouxe algumas 

contribuições para o cenário estadual, nacional e para as pesquisas do campo, uma vez que trazia 

em seu bojo a preocupação com a formação dos profissionais e com a produção de material 

específico. 

 Passamos por três políticas estaduais que nos possibilitam conhecer a dinâmica do tempo 

integral no território, e perceber um grau de envolvimento com a proposta que gerou a construção 

de escolas para a oferta desse tempo a mais, a saber: CECR, CEE e CIEP. Identificamos 

potencialidades e fragilidades nos projetos, que nos permitem seguir nos estudos das próximas 

políticas federais, observando as provocações de Cavaliere (2009, p. 61): 
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Livre de uma visão da escola como panaceia e remendo para todos os males, o 

pensamento educacional está mais apto a compreender as potencialidades e limites 

dessa instituição. Ela é parte da sociedade, parte que, ao mesmo tempo constitui e é 

por ela constituída. Sendo assim, numa sociedade que tem como seu principal desafio 

a diminuição das desigualdades e o aperfeiçoamento da democracia, a escola terá 

sempre, por sua natureza, um papel contraditório.   

 Após o estudo das políticas estaduais, pinçaremos à tela as investigações acerca das políticas 

federais encenadas no Brasil, a saber: CIAC/CAIC, PME e PNME. 

 O Centro Integrado de Atenção à criança foi criado pelo presidente Fernando Collor de 

Mello, em 1990, como uma rede de apoio vinculada ao Projeto Minha gente inspirado pelo projeto 

do CIEP, no Rio de Janeiro, e pelo Profic (Programa de Formação Integral da Criança), em São 

Paulo, oferecendo 8 horas de atividades. 

 O Programa Minha gente, sob tutela do Ministério da Criança, e com a parceria da Legião 

Brasileira de Assistência pretendia ampliar a jornada para 6 horas, por meio de uma ação integrada 

entre saúde, educação, assistência e proteção social. Sobrinho e Parente (1995) destacam, ainda, 

que, neste projeto ambicioso, seriam construídas 5.000 escolas em todo território Nacional. 

Entretanto, com o impeachment de Collor, em 1993, o vice-presidente, Itamar Franco, assume a 

Presidência da República, renomeia e ressignifica o Projeto Minha gente, que passa a se chamar 

Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – PRONAICA. O CIAC recebe 

o nome de Centro de Atenção Integral às Crianças e aos Adolescentes – CAIC. Para que os CAICs 

funcionassem, houve uma parceria entre municípios, estados e o governo federal: 

 Eram objetivos do Pronaica: 

a) a melhoria da situação educacional, especialmente em relação ao ensino de 1o grau, 

com repercussões sobre a formação da criança e do adolescente e a iniciação para o 

trabalho; 

b) a difusão da pedagogia da atenção integral e sua assimilação pela rede de serviços 

sociais básicos; 

c) a redução da taxa de mortalidade infantil e a ampliação dos níveis de expectativa de 

vida; 

d) a melhoria das condições de saúde, mediante a atenção especial a crianças e 

adolescentes; 

e) a redução do nível de violência contra crianças; e 
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f) a promoção social das comunidades atendidas. (SOBRINHO e PARENTE, 1995, p. 

7 e 8) 

 A descontinuidade do programa também se efetivou, em 1995, devido a motivos 

semelhantes aos das políticas estaduais, uma vez que a sucessão de governos inviabilizou o 

seguimento das propostas. Neste período, assumia a gestão federal Fernando Henrique Cardoso 

(1995 – 2002). Entretanto, alguns CAICs ainda resistem, funcionando em tempo integral, sem 

configurar uma política federal. 

 Percebemos nos estudos de Sobrinho e Parente que os objetivos do Centro de Atenção 

Integral às Crianças e aos Adolescentes se alinham a proposta de redução das desigualdades sociais, 

tais como: "superação das carências das crianças e dos adolescentes", "a integração dos serviços", 

"o atendimento integral", "a participação da comunidade", "a gestão local pelas prefeituras e 

instituições comunitárias", a “ urgência de reverter as precárias condições de vida de parte das 

crianças e adolescentes brasileiros”. O aporte teórico da Pedagogia Social (FERREIRA, SIRINO e 

MOTA, 2019), nos permite entender esta percepção da educação como meio de se minimizar as 

mazelas sociais, uma vez que “a educação é local privilegiado da ação humana” (FERREIRA, 2019, 

p. 7). E os estudos realizados no âmbito do POGEFE nos levam a refletir sobre a proposta de gestão 

democrática presente em algumas políticas, tendo em vista que “a escola é o lugar de 

amadurecimento da democracia” (BERNADO, MOTA e SILVA, 2019, p.46). 

No entanto, embora o texto da política trouxesse inovações e propostas emergenciais, 

questões relacionadas ao alto custo do CAIC e a falta de parcerias não permitiram que esta política 

avançasse. Quando abordamos parcerias, aqui, pensamos nos setores como saúde, educação e 

infraestrutura que efetivamente também contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 

população. A escola sozinha não dá conta de resolver os problemas sociais, não obstante possa 

contribuir para que este a consecução deste objetivo.  

CONSIDERAÇÕES EM CONSTRUÇÃO 

 Após 10 anos de desidratação desta política, surge no cenário nacional, o Programa Mais 

Educação, com a proposta de induzir a ampliação da Jornada Escolar/ Tempo Integral. Nesta 

perspectiva traz um aporte teórico e financeiro para a organização das atividades, sem a pretensão 

de construir escolas como os programas anteriores, nem atingir os grupos de estudantes em sua 

totalidade. Como era uma política indutora, trouxe em seu bojo a proposta de mostrar para 
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municípios e estados como seria uma escola em tempo integral, para que, num certo momento, os 

entes da administração pública direta pudessem encenar as suas próprias políticas de tempo integral.  

Ao contrário dos CAICs, CIEPs, CECRs e CEEs, em que verificamos uma concepção que se 

alinha à definição de “escola em tempo integral”,  percebemos no PME, um alinhamento a uma 

concepção de “alunos em tempo integral” (CAVALIERE, 2009, 53), em que as escolas fazem 

parcerias com o território para que os estudantes possam participar de oportunidades formativas no 

espaço escolar e em espaços não escolares. Neste sentido, o aluno está em tempo integral, mas a 

escola atende em horário parcial. Pois, ao concluir as atividades no turno, os alunos se direcionam 

para as atividades do contraturno. Ou ao contrário. Na escola de tempo integral, as atividades estão 

centralizadas na própria escola.  

Apresentamos, neste painel, algumas políticas voltadas para o tempo integral dentre várias 

outras experiências. Percebemos que algumas contribuem com seus avanços e desafios para a 

chegada de outras políticas, e que, em seu bojo, há uma preocupação com as questões sociais. 

Educação ou proteção? É o questionamento que retomamos. Neste sentido os indícios 

sugerem que estas concepções caminham juntas na elaboração, ressignificação/ encenação das 

políticas.  

No entanto, a descontinuidade ainda é um fator pode trazer dificuldades para a redução das 

desigualdades sociais.  
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Resumo 

A presente investigação é desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa Políticas, Gestão e 
Financiamento em Educação (POGEFE/UNIRIO), vinculado ao Núcleo de Estudos Tempos 
Espaços e Educação Integral (NEEPHI/UNIRIO), como um dos braços do projeto "Gestão e 
Educação em Tempo Integral no Brasil e em Portugal: aproximações e distanciamentos”, desenvolvido 
pela Profa. Dra. Elisangela Bernado, por meio do Programa Jovem Cientista do Nosso 
Estado/FAPERJ. Percebemos que o debate, no campo da educação integral e(m) tempo integral, vem 
se potencializando no mundo, sobretudo, no que tange aos processos de redução das desigualdades 
sociais e educacionais. Neste sentido, a presente pesquisa em andamento traz como objetivo analisar a 
gestão do tempo integral em contextos de desigualdades educacionais e sociais no Brasil e em Portugal. 
As políticas de tempo integral escolhidas no Brasil são: Programa Especial de Educação – PEE, Centro 
de Atenção Integral às Crianças – CAIC, Programa Especial de Educação – CIEP, Programa Mais 
Educação – PME, Programa Novo Mais Educação – PNME. A política de tempo integral analisada em 
Portugal será o Programa Escola a Tempo Inteiro – PETI e, ainda o Programa Territórios Educativos 
de Intervenção Prioritária – TEIP, que dá especial atenção aos espaços desfavorecidos social e 
economicamente. Na esteira desta discussão, traremos recortes da pesquisa desenvolvida no mestrado e 
da pesquisa em andamento, no doutorado. Visando, portanto, potencializar a discussão neste painel, 
elencamos para o debate políticas relevantes no cenário nacional que contribuíram para a reflexão e 
encenação do tempo integral, em especial os CAICs. Pretendemos discutir as concepções de educação 
presentes nas políticas voltadas para o tempo integral, de acordo com os apontamentos de Cavaliere 
(2009) e Coelho (2009) e como são ressignificadas e encenadas no contexto da prática (BALL, 
MAINARDES, 2011). 

Palavras-chave: Tempo Integral; Política Pública Educacional; CAIC; Desigualdade Social.  
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: O QUE O “MAIS” SIGNIFICA? 

Camila Costa Gigante – UERJ 

Phelipe Florez Rodrigues – UNESA 

INTRODUÇÃO 

A justificativa da escolha de pesquisa que envolve a política de Educação Integral se 

fortalece devido ao tema ser de grande representatividade no campo educativo brasileiro. Ao tema, 

é atrelado um discurso de busca por uma melhor qualidade da educação (Lei n. 13.005/2014). 

Apesar de seu esvaziamento de sentidos (LOPES; MATHEUS, 2014), a noção de Educação Integral 

representa demandas distintas, seja através da ideia de ampliação da carga horária escolar, de uma 

formação humana integrada, de articulações entre saberes e conhecimentos comunitários e 

escolares, bem como múltiplas outras significações que são produzidas em torno da política de 

Educação Integral brasileira e seus desdobramentos. Nesse sentido, o presente estudo tem o objetivo 

de interpretar o Programa Mais Educação, uma parceria do Governo Federal de Luiz Inácio Lula da 

Silva/Dilma Rousseff (2009/2016), fazendo uma leitura do Programa como uma política curricular 

e educacional. As aproximações com os estudos de Stephen Ball auxiliam na compreensão de 

política como um processo de tomada de decisões, que é sempre contingente e que devemos nos 

responsabilizar, por isso não pode ser entendida como desarticulada do contexto em que está 

inserida, mas, sim, entendida como produção conectada e indissociada da arena da política social 

(BALL, MAINARDES, 2011).  

Ao propor uma interpretação do significante “Mais” da denominação do Programa, 

consideramos que os discursos de “inter-ação” são evidenciados. A esta interação, estamos 

chamando de interferência, uma inter-relação que produz certo confronto de sentidos, ideias que se 

complementam, e por se complementarem, são distintas e admitem possibilidades de modificação. 

A ação é o que permite a produção de sentidos para a política, reforçando assim, a contingência e 

precariedade desta produção.  

O diálogo com as contribuições de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe sobre a Teoria do 

Discurso nos possibilitarão interpretar esses discursos de interação, a partir da noção de hegemonia 

e desconstrução, para além da compreensão do Programa sendo restrita aos binarismos 

evidenciados em sua política como algo vantajoso para esta oferta educativa que se propõe ser 

“mais”.  
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O diálogo com os estudos de Alice Lopes e Elizabeth Macedo (2011) também serão 

considerados neste estudo, por entendermos que nos possibilitam realizar uma interpretação de 

currículo como prática de significação, para além de uma visão esquematizada e estereotipada de 

grades e horários a serem cumpridos, visão que muitas vezes é hegemonicamente evidenciada. 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO 

Este Programa, como falado anteriormente, consta de uma proposta do Governo Federal de 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010). Teve continuidade no governo Dilma Rousseff (2011/2016), 

pelo Ministério da Educação (MEC). Sobre a legislação envolvida, foi instituído pela Portaria 

Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083/2010, bem como integrante do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo apresentado seria de induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular através da perspectiva da Educação Integral (BRASIL, 

2014). No momento político em que esteve em vigor, foi considerado como a principal política de 

fomento à educação integral nos dois mandatos consecutivos dos integrantes supracitados do 

Partido dos Trabalhadores (PT), na tentativa de instituir uma política de Estado e não mais de 

governo. Entretanto, isso se rompeu devido ao governo Michel Temer não ter dado continuidade ao 

seu desenvolvimento. 

Para buscar compreender a intencionalidade do Programa e como ele visava contribuir para 

a oferta da qualidade da educação através da perspectiva da Educação Integral, é preciso atentar 

para a sua denominação, qual o objetivo de ser considerado “mais” e não “menos” ou “igual”, uma 

oposição a uma certa normalidade que até então poderia ocorrer no cenário educacional brasileiro 

do ponto de vista dos idealizadores do Programa. Para isso, a aposta do Programa é o investimento 

da ampliação da educação a partir da oferta de atividades que aconteciam no contraturno escolar, de 

forma que se induzisse, desta maneira, “a ampliação da jornada escolar e a organização curricular” 

(BRASIL, 2014, p.4), atuando através do aumento do tempo de estudo e da oferta de novas 

oportunidades educativas, atos balizados por uma proposta de Educação Integral. 

A interpretação dos significantes que se repetem múltiplas vezes nos documentos-referência 

do Programa como construtores de sua qualidade, sendo apresentados como inovações que 

proporcionarão essa ideia do “mais” da educação, nos permitiram compreender que as noções 

reiteradas (BRASIL, 2011; 2013a; 2013b; 2014) são as ideias de interdisciplinaridade, 

interculturalidade, intersetorialidade e currículo significativo. Ao longo deste estudo, buscaremos 

apresenta-las de forma breve, mas com a tentativa de interpretar alguns de seus sentidos. 
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INTERDISCIPLINARIDADE 

Conforme orientação do MEC (BRASIL, 2014), o funcionamento do Programa Mais 

Educação deveria ocorrer no contraturno escolar. As atividades propostas eram oferecidas a partir 

de oficinas que ocorrem, como primeira opção, no próprio espaço da escola. Era compreendido 

como uma forma de fomento de atividades socioeducativas capazes de associar diferentes ações, 

programas estaduais, municipais e federais, bem como alguns projetos existentes, escolares ou 

articulados socialmente ao ambiente da instituição (BRASIL, 2014). 

Essas atividades denominadas oficinas eram organizadas em grandes áreas interdisciplinares 

de ação educativa, chamadas de “macrocampos”. Sua organização era modificada de acordo com a 

natureza da localidade da escola (urbana ou do campo). 

Pensamos que a interdisciplinaridade é valorizada nos atuais programas brasileiros de 

educação. Conectada a ela, é afirmado que se deve considerar a relação entre conteúdo e contexto 

anteriormente mencionada, enfatizando os saberes comunitários da realidade em que a escola está 

inserida, para que a construção de conhecimento possa vir a ocorrer de maneira facilitada para os 

alunos. O Programa defendia o seguinte pensamento: 

Acreditamos que as escolas no Brasil só têm a ganhar se buscarem se abrir para as 

vivências comunitárias, assim como as comunidades para suas escolas; dessa forma, 

esperamos poder formular saberes diferenciados, ou seja, saberes diferentes dos 

originais. Queremos uma educação integral em que as diferenças e saberes possam 

desenvolver condições de mútuas influências e negociações sucessivas. (BRASIL, 

2013b, p. 14) 

As oficinas eram ministradas por monitores. Esses monitores eram voluntários e não 

recebiam remuneração para exercerem suas atividades, apenas contam com uma ajuda de custo. 

Eram escolhidos pelo coordenador do projeto em suas escolas específicas, sendo este eleito através 

de consenso por cada unidade escolar, de forma a priorizar a melhor opção na escolha dos 

voluntários. Pretende-se uma perspectiva positiva de compartilhamento da tarefa de educar - entre 

profissionais da educação, atores sociais de outras áreas, coordenação da escola e comunidade 

(BRASIL, 2013b). 

Entre os dados quantitativos que podiam expressar o alcance/ou impacto/ou difusão dessa 

política estão que a Educação Integral alcançou, no ano de 2014, 12% das matrículas oriundas de 

redes públicas de educação básica em todo o país, segundo o até então ministro da Educação José 
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Henrique Paim. O critério prioritário para escolha de adesão das instituições escolares é que mais de 

50% de seus alunos inscritos fossem participantes do Programa Bolsa Família. 

INTERCULTURALIDADE 

Uma questão central já aparece nas primeiras páginas do documento citado: a necessidade 

da escola dialogar seu currículo com saberes da cultura local (BRASIL, 2013b, p.13). Dessa forma, 

seria importante o reconhecimento das experiências educacionais que ocorrem tanto dentro da 

escola como fora dela, na comunidade. Para isso, o currículo escolar deve considerar a diversidade 

dos saberes e conhecimentos que compõem a realidade brasileira, respeitando o contexto em que a 

escola está inserida (BRASIL, 2013b, p. 20). A proposta do Programa Mais Educação 

(...) nasce em meio ao debate e apresenta uma visão capaz de levar à escola 

contemporânea uma ampliação das necessidades formativas do sujeito, contemplando 

as dimensões afetiva, ética, estética, social, cultural, política e cognitiva” (BRASIL, 

2013b, p. 14). 

Dessa forma, a questão cultural teve importância significativa para a formação humana, 

dentro da ótica do Programa, devendo ser valorizada na proposta curricular. 

Para o Programa em questão, a escola deveria estar interconectada à comunidade na tarefa 

de educar, conforme mencionado anteriormente. A sociedade também deveria ser responsável por 

auxiliar na educação. Nesta perspectiva, manifesta-se a proposta de uma educação intercultural, que 

apresenta como principal bandeira defendida a luta contra processos de exclusão social e o 

reconhecimento de sentidos e identificações de cada grupo social, buscando: 

(...) constituir-se através do espaço de diálogo/conflito/negociação que possuem como 

desafio. A educação intercultural desenvolve-se na busca por espaços de interação de 

grupos diferenciados e enriquece-se neste processo”. (BRASIL, 2013b, p.15) 

Com objetivo de adensar a discussão referente à interculturalidade, trago para a discussão 

nossa compreensão de cultura, com base em Lopes e Macedo (2011). Acreditamos que cultura deva 

ser entendida para além de um repertório de significados, dados através de um conjunto de sentidos 

socialmente criados permitindo ao sujeito uma identificação com os outros (LOPES; MACEDO, 

2011). Defendemos que a cultura passe a ser compreendida como um processo constante de 

significação, no qual sentidos são produzidos por indivíduos discursivamente constituídos (LOPES; 

MACEDO, 2011, p.186) que buscam contingencialmente hegemonizar determinadas significações 

(LOPES; MACEDO, 2009, p. 6). Pensamos que a cultura seja aproximada da noção de lugar da 
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enunciação, onde ocorre uma constante negociação de sentidos para que seja possível operar com a 

diferença (MACEDO, 2006), muito presente no campo curricular, e importante nos processos 

educacionais. 

O Programa Mais Educação, em sua visão intercultural, parecia ser influenciado por 

mudanças sociais advindas de tempos marcados pela globalização, aflorando novas identificações 

políticas e uma ampliação no poder de voz de grupos defendendo minorias culturais, favorecendo a 

escola dar importância ao multiculturalismo, isto é, o reconhecimento de que grupos sociais não são 

homogêneos ou seguem um padrão, bem como nenhuma cultura é monolítica. 

De acordo com a perspectiva do Programa, buscava-se um constante diálogo entre a 

comunidade - e seus saberes, bem como sua oferta de espaços para finalidades pedagógicas - e a 

escola - e sua construção interdisciplinar e intercultural, permeando as questões curriculares 

(BRASIL, 2013b). 

INTERSETORIALIDADE 

A intersetorialidade é uma proposta de reconfiguração das relações entre escola e 

comunidade (BRASIL, 2014). A relação entre essas agências sociais “se dará de forma articulada 

nos territórios em três níveis: nacional (federal - Ministérios), regionais (estados, municípios - 

Comitês e Conselhos) e locais (escolas – Equipe e Comitê Local)” (BRASIL, 2014, p. 32). Era 

valorizada, no ponto de vista do Programa, a promoção de uma ação intersetorial, que visa tanto à 

diminuição de desigualdades no campo da educação quanto à valorização da diversidade cultural 

brasileira. Buscava-se uma melhoria na qualidade da educação pública, entendida pelo Programa 

como a possibilidade de ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativos, bem como 

maior inserção da comunidade na tarefa de educar, sob a coordenação da escola e dos professores 

(BRASIL, 2014).  

A promoção da intersetorialidade, ação abarcada nos documentos-referência do Programa 

(BRASIL, 2013a; 2013b; 2011; 2014), é compreendida como a articulação de políticas públicas 

integradas, 

(...) constituindo uma Rede de Saberes, com implementação e articulação de políticas 

socioeducacionais no município ou estado, ocupando-se de áreas como Assistência 

Social, Cultura e Artes, Cultura Digital, Comunicação e uso de mídias, Esporte, Lazer 

e Direitos Humanos em Educação, Educação Ambiental, Educação Econômica, 
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Promoção de Saúde, Investigação no Campo das Ciências da Natureza (BRASIL, 

2011, p. 5) 

A intersetorialidade seria, dessa forma, relacionada com governança, buscando a resolução 

de certos problemas sociais, com vistas a superar desigualdades e respeitar às diferenças, 

desenvolvendo o potencial de crianças e jovens em suas comunidades (BRASIL, 2014, p.5). Ela 

também se articulava com a questão de deslocamento dos estudantes e docentes por diferentes 

espaços da cidade, e não apenas caracteriza o espaço escolar como único contexto educador 

(BRASIL, 2011, p. 28; BRASIL, 2014, p. 21). 

Entretanto, para que a prática das oficinas ocorra fora do ambiente escolar, deve estar 

vinculada ao Projeto Político Pedagógico da escola, bem como com o planejamento docente e com 

o contexto e que os alunos estão inseridos (BRASIL, 2013a). 

Pela ótica do Programa, a intersetorialidade seria compreendida como uma reconfiguração 

da relação Escola-Comunidade (BRASIL, 2014), uma articulação entre instâncias ou agências 

governamentais, buscando a oferta de novos investimentos e oportunidades para o âmbito 

educacional. Também poderia ser interpretada como a ampliação de espaços, antes utilizados 

apenas para fins comunitários ou comerciais, para oferta de oportunidades educativas. Esses locais 

poderiam ser tanto públicos quanto privados, favorecendo a perspectiva de funcionamento das 

Cidades Educadoras. 

TEORIA DO DISCURSO: PENSANDO A HEGEMONIA DO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO 

 A discussão acerca de processos hegemônicos, de supostos estancamentos de poder e/ou 

discursos são questões caras às ciências sociais. Pensar em processos hegemônicos voltados a uma 

dada política educacional neste trabalho se constitui como uma aposta em um determinado 

entendimento sobre hegemonia e relações de poder.  

A escolha assumida para enfrentar as questões políticas dinamizadas ao longo do 

desenvolvimento do Programa Mais Educação dialoga com a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau 

e Chantal Mouffe (2015). Segundo os autores, o social é algo incompleto é aberto e desta forma 

torna-se precondição de lógicas hegemônicas instáveis, sem autodelimitação de fechamento, mas 

sim uma dinâmica que ao máximo consegue estancar sentidos de forma provisória. 

 O que Laclau e Mouffe (2015) propõem ao revisitar um conceito clássico da tradição 

marxista – hegemonia – desenhada a partir da Teoria do Discurso é o que Burity (1997) argumenta 
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ser um acerto de contas pós-marxista com “o legado marxista no sentido de se contrapor ao seu 

objetivismo, essencialismo e determinismo”. Desta forma, olhar para hegemonia como algo 

provisório, instável e precário significa entender os estancamentos de significados hegemônicos 

sem fundações pautadas em apriorismos. Segundo Laclau e Mouffe (apud ALVES, 2010), temos 

que: 

Nesse sentido, a indecibilidade estrutural é condição de possibilidade da hegemonia. 

Sem indecibilidade e contingência não é possível pensar as rearticulações 

hegemônicas contingentes e a política como atividade autônoma. Assim é que a 

hegemonia é vista como a tomada de decisão em bases indecidíveis. Burity (1997, p. 

17) ressalta que a indecibilidade não impede a tomada de decisão, mas define a 

ausência de uma lei imanente ou necessidade lógica.  

 Lançar mão desta perspectiva discursiva como estratégia analítica para problematizar o 

objeto deste trabalho – o Programa Mais Educação – significa colocar em suspeição a fixidez dos 

sentidos nele envolvidos. Os sentidos de Educação Integral, a suposta relação direta entre 

qualidade, ampliação de jornada escolar e as reiteradas “inter” ações - interdisciplinaridade, 

interculturalidade e intersetorialidade -, mesmo com intenções de estancamentos, acabam não se 

configurando como tal.  

 Argumentamos que a falência da estabilidade dos sentidos mobiliza a política e que, 

portanto, os significantes utilizados em prol de uma busca por finitude, mais mobilizam novas 

produções de sentidos do que reiteram retóricas em vínculo com algum essencialismo. 

Especificamente o significante “mais” que na discussão em foco compõe a alcunha da política se 

engendrou a sentidos que buscam oposição a uma educação menos ou com necessidade de 

complemento/suplementação.  

A extensão do horário de ocupação do espaço escolar e a produção de novas formas de 

ocupação deste espaço, como um dos principais argumentos de contraposição a uma educação 

repleta de faltas e vazios a serem ocupados, mobilizou sujeitos a participarem do processo político. 

Uma vez mobilizado novos sujeitos – monitores, alunos, professores e voluntários – o que se 

potencializou foi a possibilidade de produção de novos sentidos e de novas práticas educativas 

(NUNES, 2011; MIGUEL, 2012) e menos a reiteração dos objetivos traçados e sublinhados pelos 

documentos normativos. 

 O que possibilita esta forma de interpretação da política é uma aposta na fluidez e 

circularidade do discurso, entendendo, em diálogo com Laclau e Mouffe (2004), que a sociedade e 
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os agentes sociais careceriam de essência e suas regularidades consistiriam tão só nas formas 

relativas e precárias de fixação”.  

Neste sentido, Laclau (2011) se aproximando do pensamento desconstrutivista de Jacques 

Derrida, argumenta que o que é possível no acontecimento da política é a articulação entre os 

discursos (falados, textualizados em documentos ou postos em circulação de qualquer forma – sem 

hierarquização entre estas formas). Portanto, conceber o entendimento de política em diálogo em 

uma perspectiva discursiva é o que nos permite argumentar que o Programa Mais Educação nos 

possibilita tensionar os envolvimentos constituídos nas hegemonias provisórias, em relação às quais 

distintas (e até antagônicas) leituras de mundo são articuladas (LACLAU, 2011). 

A ILUSÃO DA CONCLUSÃO 

 Neste trabalho buscamos tensionar uma dada política curricular com uma teoria de 

perspectiva pós-fundacional com o objetivo de propor uma possibilidade de leitura. Interpretar a 

política por estas vias é pensá-la como mobilizada por processos de identificação, subjetivação na 

relação com o nome “Mais Educação” nas políticas para a Educação Básica.  

Desta abordagem, chamamos a atenção para a reincidência na defesa à primazia da busca 

por uma dada ideia de integralidade como resposta a falta, a um vazio que em certa medida usurpa 

uma suposta qualidade da educação.  

 Defendemos, no entanto, que a política catalizada no Programa em questão, não obstante a 

um significante de Educação Integral com volume de investimentos e importante índice de adesão 

discente, não se configurou como uma política que garantiu a fixação de sentidos e, ao contrário, 

mobilizou a produção de outros tantos inesperados.  

 Argumentamos que a produção de sentidos imprevisíveis ocorre – tal como na política 

objeto deste trabalho – a partir de lutas e articulações entre atores e grupos sociais. Pontuamos à luz 

da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe que a hegemonia, que de certa maneira 

se configura como objetivo da política, é algo sem fundamento e ao máximo logra estancar 

discursos e sujeitos de forma volátil, não paralisante. 
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Resumo 

O presente estudo é um recorte de uma pesquisa sobre a política do Programa Mais Educação - que 
teve seu início no Governo Luiz Inácio Lula da Silva e sua continuação no Governo Dilma Rousseff - 
em que se buscou interpretar quais as significações que o termo “Mais” de sua denominação poderiam 
ser evidenciadas. A pesquisa realizada dialogou com os referenciais teóricos de Stephen Ball sobre a 
teoria da atuação, com vistas a interpretar os discursos de “inter-ação” possíveis de serem evidenciados 
na política do programa em questão, a saber: discursos de interdisciplinaridade, de intersetorialidade e 
de interculturalidade. Para este atual estudo, estaremos também dialogando com a Teoria do Discurso 
de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, com vistas a interpretar essas representações discursivas como 
produzidas contingencialmente, bem como a desconstrução da execução do Programa com os 
binarismos expostos em sua política como algo vantajoso para a oferta dessa educação que é “mais”, e 
não menor ou igual as ofertas educacionais até então apresentadas pelos governos anteriores. 
Dialogamos também com os estudos de Alice Lopes e Elizabeth Macedo, que nos possibilitam realizar 
uma interpretação de currículo como prática de significação, para além de uma visão esquematizada e 
estereotipada de grades e horários a serem cumpridos. Nesse sentido o Programa, ao apostar em uma 
valorização desses discursos que chamamos de “inter-ação”, se aproxima, mesmo que parcialmente, 
com essa preocupação de pensar o currículo como produzido na prática. Entretanto, sabe-se que 
muitas vezes o que é escrito nos documentos oficiais referentes aos Programas não é problematizado e 
levado em consideração em seu desenvolvimento. A produção do currículo como prática de 
significação possibilita múltiplos escapes. 

Palavras-chave: Programa Mais Educação; Hegemonia; Currículo. 
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PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO: INOVAÇÃO OU RETROCESSO? 

Marcio Bernardino Sirino – UCB 

PODEMOS COMEÇAR COM FANTASIA? 

O desejo em produzir esta reflexão nasce de uma aula da disciplina “Teorias do Currículo” – 

obrigatória da linha de pesquisa da qual faço parte neste processo doutoral, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Numa das aulas ministradas pela Profa. Alice Casimiro Lopes, 

pude conhecer um pouco sobre a perspectiva fantasmática enquanto uma lógica que sustenta 

determinadas escolhas – mesmo que elas não sejam, necessariamente, as melhores.  

A professora trazia discussões e exemplos que faziam com que percebêssemos que certas 

construções, propagandas e promessas estavam ancoradas na fantasia de suprir uma falta 

constitutiva que o sujeito possui e, ainda, trazer uma perspectiva beatífica (salvacionista) ou, ainda, 

horrorífica (bloqueio de determinada situação) para um dado contexto – o que a teoria lacaniana 

poderia muito contribuir, por conta dos estudos no campo da Psicanálise (LOPES, 2018). 

Esta discussão produziu muito sentido em mim, pois questionava-me sobre o porquê do 

Programa Mais Educação, criado em 2007 pelo Governo Federal, ter ficado ‘congelado’, em 2015, 

com ausência de repasse de verbas e, consecutivamente, em 2016, ter sido criado o Programa Novo 

Mais Educação (SIRINO, 2017). Qual ‘novidade’ seria essa? Por que se mantêm o mesmo nome 

com a inserção do significante ‘novo’ na política federal de educação em tempo integral? Quais 

lógicas sustentam esta tomada política de decisão que fez com que novos rumos fossem postos em 

prática, em âmbito nacional, no que tange à temática da Educação Integral e(m) tempo Integral. 

Indagações que me fizeram debruçar sobre os Cadernos de Orientações Pedagógicas – 

Versão 1 e Versão 2 (BRASIL, 2017; 2018), do Programa Novo Mais Educação (PNME) a fim de 

identificar as possíveis lógicas sociais, políticas e fantasmáticas (GLYNOS; HOWARTH, 2018) 

inseridas nesta política.  

Para esta finalidade, foi pensado na possibilidade de apresentar uma síntese sobre a criação 
das três lógicas, elaboradas por Glynos e Howarth – a partir de reformas da educação superior do 
Reino Unido; em seguida, trazer um registro da conferência “Discourse, Fantasy and Logics in 
Critical Empirical Research”, promovida por Jason Glynos na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), no ano de 2019, e, por fim, uma análise sobre as especificidades do Programa 
Novo Mais Educação (PNME) bem como suas possíveis três lógicas.  

Uma fantasia? Eis o meu desejo. Sigamos discursivamente. 
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A ABORDAGEM DAS TRÊS LÓGICAS 

Jason Glynos e David Howart, professores da Universidade de Essex, trazem os estudos 

empíricos sobre reformas recentes de educação superior ocorridas no Reino Unido a fim de 

exemplificar sua discussão sobre a abordagem das três lógicas, a saber: Sociais, Políticas e 

Fantasmáticas. 

Para uma contextualização, os autores resgatam a discussão de Kant (e sua linha divisória 

entre razão e prática), as contribuições de Weber (sobre a teoria livre de juízos de valor como uma 

forma de excluir o partidarismo e a tendência política) e, ainda, Max Horkheimer (com o uso de 

conhecimentos científicos neutros e objetivos) – a meu ver para demonstrar o quanto o ‘político’ 

vem sendo apagado das ‘políticas’, práticas e regimes diversos. 

Neste contexto, eis que os autores criam a explicação crítica (utilizando-se da abordagem 

das três lógicas) – baseada na “articulação de uma ontologia social que enfatiza a contingência 

radical e a incompletude estrutural de todas as relações sociais” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p. 

55, grifos meus). Esta contingência e incompletude ganha suporte na teoria lacaniana (pela sua 

construção sobre a falta constitutiva) na qual destaca a presença disruptiva do ‘real’ em qualquer 

ordem simbólica. Presença esta que demarca a “impossibilidade de qualquer suposta plenitude do 

ser” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p. 56). 

Frente a esta impossibilidade de ‘plenitude’, eis que os autores constroem as três lógicas 

com o papel de “conectar o mundo de práticas e autointerpretações às nossas explicações críticas 

sobre elas” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p. 59). Para além do paradigma da lei causal (que 

apresenta uma certa previsão e dedução – quase uma relação de causa e consequência, por vezes, se 

esquecendo dos contextos) e da autointerpretação contextualizada (com base nos pensadores 

hermenêuticos, que faz uma valorização do contexto, mas deixa de lado outras variantes que 

existem e que fazem diferença nos processos), eis que a construção das três lógicas possibilita uma 

‘virada’ nos desafios que estas dimensões possuem. 

Neste sentido, as lógicas (Sociais, Políticas e Fantasmáticas) ajudam a “explicar a 

instituição, contestação e sedimentação de regimes e práticas” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p. 

60). As três lógicas encontram-se entrelaçadas (o que nos faz associar, por exemplo, ao ciclo de 

políticas de Ball) e buscam explicar, criticamente, a transformação, estabilização e manutenção de 

práticas ou regimes de práticas – alicerçados em dois pressupostos:  
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1) Todas as práticas e regimes são entidades discursivas (com base em Laclau e Mouffe 

cita por exemplo a ‘pedra’ que existe independente de qualquer sistema de relações sociais, mas que 

pode vir a ser significada como um projétil e/ou um objeto de contemplação – de acordo com uma 

configuração discursiva específica);  

2) Qualquer campo de relações sociais discursivo é marcado por uma contingência radical 

– o que nos possibilita relacionar com os limites impostos, quer seja pela falta constitutiva no Outro 

(perspectiva lacaniana) ou pela indecibibilidade estrutural (vertente derridiana).  

Neste sentido, apresento a seguir uma síntese com as especificidades destas três lógicas. As 

lógicas sociais têm por objetivo caracterizar as práticas e/ou os regimes. Compreende-se um sentido 

de ‘panorama’ ao apresentar relatos que respondem às indagações: O que é? Por que e como 

surgiu? Por que e como continua sendo mantido? Dando continuidade, as lógicas políticas, 

diferentemente, estão relacionadas a processos de mobilização coletiva, rompimento de fronteiras, 

estabelecimento de conflitos e diferimento – construindo, portanto, uma ideia de ‘diferença’, 

quando busca respostas para as seguintes problematizações: De que forma surgiu, são contestados 

e/ou transformados? Quais fronteiras foram construídas, estabilizadas, fortalecidas e enfraquecidas? 

Por fim, as lógicas fantasmáticas buscam identificar a ‘força’ subjetiva por trás das operações que 

se relacionam com a resistência às mudanças ou à velocidade de aceitação e de alteração no rumo – 

significando, assim, uma ideia de ‘fantasia’ que tenta ser respondida por meio das seguintes 

questões: Por que este regime/prática fixam os sujeitos? Qual a fantasia presente nesta resistência 

ou velocidade na aceitação dos sujeitos? 

Cabe destacar que estas lógicas “falam tanto da possibilidade quanto da impossibilidade de 

regimes e práticas sociais” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p. 68), pois estas lógicas são 

contingentes e contestáveis a todo momento – abertas, portanto a novas possibilidades discursivas – 

mas são muito potentes, pois informam o processo de ‘construção’, ‘investigação’ e de ‘explicação’ 

dos fenômenos sociais, dando visibilidade  a conflitos e forças – presentes e reprimidos – que direta 

e/ou indiretamente – possuem o desejo (fantasmático) de fechamento. 

Ilustração da abordagem das três lógicas: reformas da educação superior no Reino Unido, por 
Glynos e Howarth (2018) 

Trazendo, como ilustração, as reformas de educação no Reino Unido, Glynos e Howarth 

apresentam uma contextualização de que, na década de 80, foi elaborado um relatório preliminar 

sobre a proposta do governo. Este relatório foi problematizado, ao longo de 20 anos seguintes, pois 

o governo, à época, propunha algumas mudanças no ensino superior – alinhadas à prática das 
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auditorias das universidades e de avaliações dos professores – como uma suposta ‘solução’ 

educacional.  

Nas universidades, propunha-se uma maior atuação do mercado e do capital privado e, por 

meio destes instrumentos (auditorias e avaliações), se responsabilizaria os professores e 

pesquisadores das universidades que, sendo mais ‘reguladas’, mudariam o seu status de 

funcionamento. Os autores destacam que houve até tentativas de resistência (tanto individuais 

quanto coletivas), mas que não surtiram efeitos, pois propagava-se o discurso de que as 

universidades deveriam se adequar às novas exigências, como se esta mudança fosse ‘natural’. 

Algumas questões se avolumavam como ‘comercialização do ensino superior’, 

‘intensificação das tarefas dos professores’, ‘perda da autonomia’ e, ainda, ‘redução da satisfação 

laboral’, no entanto qualquer tentativa de modificação deste caminho era sucumbida pela ideia do 

paradigma da lei causal (previsão/dedução; causa e consequência) e, ainda, pela visão das 

autointerpretações contextualizadas (que ajudariam a refinar e entender melhor os problemas pelos 

quais vinham passando).  

Eis que os autores, neste contexto, fazem uma organização desta ‘reforma’ à luz da 

explicação crítica, por meio da abordagem das três lógicas – tentando esclarecer a que respondem 

cada uma destas três lógicas, como disponho nos tópicos a seguir. 

Lógicas Sociais: respondem à Competição; Atomização; Hierarquização; 

Instrumentalização. 

Lógicas Políticas: respondem à nova direita no poder; à busca pela reestruturação do 

consenso no pós-guerra; à crise da década de 70/80; à  construção da auditoria como solução na 

universidade; à relação entre o macro e o micro contextos; à construção de uma equivalência 

(consenso); à economia livre; à manutenção de uma ideia de estado forte e, ainda, à busca pela 

moralidade tradicional. 

Lógicas Fantasmáticas: respondem à necessidade de uma reforma da educação superior no 

Reino Unido, pois, “os professores são preguiçosos”, “parasitas acadêmicos”, “aqueles que mamam 

nas tetas do governo”. Estas fantasias criam um sujeito imaginado e reforçam a perspectivas das 

auditorias e das avaliações (controle). 

Neste sentido, para que “algo funcione fantasmaticamente” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, 

p. 83) é preciso que estes discursos sejam incorporados à opinião do público em geral ou pelo 

menos do público relevante. “As lógicas fazem isso porque tornam visíveis e nos permitem 
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construir uma narrativa que, tipicamente, compreende uma ameaça, um obstáculo e a formulação do 

problema que define os termos do debate e a gama de possíveis soluções políticas” (GLYNOS; 

HOWARTH, 2018, p. 84). O que revela, inclusive, a possibilidade de determinados administradores 

universitários ‘abraçarem’ estas propostas de auditorias e de avaliações nas instituições de educação 

superior – pois, “tais reformas foram claramente compatíveis com as perspectivas de reestruturação 

de suas instituições e avanço de suas carreiras” (GLYNOS; HOWARTH, 2018, p. 85) – ou seja, 

outras ‘lógicas’ (articulações políticas) estão sendo acionadas na aceitação (ou não) das reformas no 

Reino Unido. 

CONFERÊNCIA DE JASON GLYNOS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por meio do CAPES PRINT UERJ, recebeu, 

no dia 29 de agosto de 2019, Jason Glynos, professor da Universidade de Essex (Reino Unido), que 

ministrou uma conferência sobre “Discurso, Fantasia e Lógicas na Pesquisa Empírica Crítica” – 

organizada em dois grandes tópicos, a saber: 1) Estudos Críticos de Populismo; 2) Estudos Críticos 

de Fantasia.  

Glynos trouxe uma reflexão sobre o populismo como um “mediador esvaecente” pela fadiga 

e insatisfação com que se lida com o populismo, buscando-se, muitas das vezes, apresentar 

discussões que se restrinjam se determinadas pesquisas é (ou não) populistas, trazendo polarização 

e desconfiança nacional e impulsionando a tentação de cair nas categorias de classe, raça, 

autoritarismo, nacionalismo, dentre outras.  

Momento em que – a partir das contribuições de Ernesto Laclau – sobre um novo enfoque 

para esta discussão sobre populismo traz a questão do ‘contexto’ e dos ‘conteúdos’ pelo enfoque 

‘formal’ como uma forma de se pensar, cuidadosamente, sobre o significado do significante 

‘populismo’ ao ressaltar conteúdos importantes tais quais: normativo, ideológico e político.  

Percebendo ‘populismo’ como uma palavra/significante que se relaciona com processos de 

identificação, afeto e emoção, Glynos resgata a necessidade de se levar a sério o enfoque ‘formal’ 

do populismo e destaca que a divisão povo oprimido e elite opressora não é natural – é uma 

produção discursiva.  

Nesta perspectiva, o autor ao invés de usar o termo no singular, vem preferindo utilizá-lo no 

plural ‘populismos’ – pelas várias possibilidades de definições que ele carrega. Instante em que o 

autor começa a introduzir a segunda seção de sua fala: Estudos Críticos de Fantasia, uma vez que a 
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forma como nos identificamos com determinados significantes possui um engajamento afetivo que 

se estrutura pela ‘fantasia’ presente, como por exemplo, a tentativa de controle. 

Trazendo a mudança de perspectiva sobre o significante ‘populismo’, Glynos apresenta o 

binarismo ‘populismo’ versus ‘anti-populismo’ que constrói discursos com uma lógica política que 

deve ser, criticamente, analisada e avaliada, pois os discursos possibilitam a identificação de figuras 

que polarizam a ideia de ‘adorável’, ‘liberal necessário’ em detrimento de ‘simplista’... Narrativas 

fantasmáticas que compõem as construções discursivas sobre um dado significante.  

Estas narrativas têm o papel de manter a atração para alguns movimentos políticos pois as 

imagens que elas apresentam são compostas de fantasias subjacentes que envolvem afetivamente as 

pessoas – carecendo, portanto, de maior análise crítica. 

Glynos pontua que a realidade dos fatos só caminha até determinado ponto da persuasão, 

pois se articula com a existência de fatos alternativos e fake News – nesta era de verdades postadas, 

fazendo com que a realidade dos fatos se relacione com aquilo que escapa desta realidade no gozo 

da persuasão – tendo clareza de que ‘gozo’ não é apenas prazer, mas a articulação entre prazer e dor 

como uma forma de construir o desejo de mudar e que, ao no caminho do gozo, nunca se sabe 

aonde ele irá levá-lo.  

Esta construção encontra respaldo na teoria lacaniana e no campo da psicanálise que nos 

possibilita compreender que o que nos escapa (desejos, fantasias, prazer) não pertence à realidade 

dos fatos. A fantasia é a base na qual as atrações e ameaças do ‘gozo’ se tornam sujeitas.  

De acordo com o senso comum, fantasia pode ser compreendida como o oposto de 

‘realidade’, no entanto, para a psicanálise, fantasia não é oposta à realidade, mas, sim, encontra-se 

alinhada com o desejo, pois não se opõe à realidade da presença representacional. Glynos amplia 

sua discussão sobre a lógica fantasmática destacando que as afirmativas – ditas verdadeiras ou 

falsas – não necessariamente possuem maior ou menor ideologia. Neste sentido uma narrativa 

verdadeira não necessariamente é mais ideológica, assim como uma narrativa falsa não 

necessariamente é menos ideológica, pois, a narrativa fantasmática é mobilizada pela lógica do 

desejo. 

Neste contexto, o autor evidencia que fantasia é uma tentativa mais subjetiva para explorar o 

pensamento psicanalítico com questões relacionadas com a realidade dos fatos – configurando-se 

como porta de entrada para estes estudos. Numa abordagem crítica, busca-se capturar como estes 

estudos conseguem trazer para as pesquisas em educação uma abordagem teórica empírico-crítica – 
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podendo, inclusive, os estudos críticos de fantasia agir contra os próprios interesses do pesquisador, 

uma vez que esses estudos oferecem uma possibilidade de compreensão de que outras 

possibilidades de hipótese, compõem o conjunto real a ser explorado, como poderemos perceber, na 

próxima seção, com a apresentação do Programa Novo Mais Educação. 

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO: UM OLHAR SOBRE SUAS LÓGICAS 

Analisando a portaria n. 1144, de 10 de outubro de 2016, que institui o Programa Novo Mais 

Educação, podemos encontrar – no corpo de seu texto – o seguinte objetivo: “melhorar a 

aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação 

da jornada escolar de crianças e adolescentes” (BRASIL, 2016, Art. 1). Este artigo acrescenta, 

ainda, a quantidade de carga horária prevista para complementação: “de cinco ou quinze horas 

semanais no turno e contraturno escolar” (BRASIL, 2016, Art. 1).  

Momento este em que problematizamos os fundamentos que se ancoram nesta forma de 

significar a educação integral (BRASIL, 2014, Meta 6) – por meio da ampliação de tempo para se 

melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemáticas, áreas do conhecimento que vêm 

sendo cobradas nas avaliações externas.  

Neste bojo, podemos acrescentar a perspectiva de redução da linguagem da educação à 

linguagem da aprendizagem (BIESTA, 2017) que se articula com a problematização de Macedo 

(2017) quando nos insta a pensar sobre a seguinte questão: "Mas a escola não tem que ensinar?” e 

autora, em sequência, nos afirma é: não, a escola não tem que ensinar. Ela tem que educar e isso 

não é ensinar” (Ibidem, p. 541) – por entender o movimento que vem sendo realizado de redução da 

concepção de educação à ideia de ensino e, focando, no ensino de algumas áreas do conhecimento, 

alguns conteúdos e descritores cobrados em matrizes curriculares padronizadas, como o PNME vem 

prevendo. No entanto, para melhor compreendermos a dinâmica que nele habita, apresentamos, a 

seguir, um maior detalhamento sobre o mesmo.  

O PNME apresenta a inserção “Coordenador” que, atuando dentro da Secretaria de 

Educação, se compreende como sendo o sujeito responsável por “acompanhar a implantação do 

Programa e monitorar sua execução” (BRASIL, 2017, p. 6). Por sua vez, na esfera das escolas, 

insere-se, a figura do “Articulador” que, sendo um professor, coordenador pedagógico ou outro 

educador que possua cargo equivalente com carga horária mínima de 20h desempenhará a tarefa de 

“coordenar e avaliar projetos e programas” (BRASIL, 2017, p. 7). 
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Ainda outros dois profissionais estão previstos na dinamização deste Programa, tais quais: 

1) Mediadores de Aprendizagem e os 2) Facilitadores, que numa perspectiva do voluntariado, 

desenvolvem atividades pedagógicas com os alunos. 

Mediadores de Aprendizagem são educadores responsáveis pelas atividades de 

acompanhamento pedagógico em matemática e língua portuguesa. Os Facilitadores, por sua vez, se 

alinham com educadores que tenham experiência na área em que forem atuar, por exemplo, para 

realizar o trabalho na área de Artes, com as atividades de “iniciação musical/banda/canto coral”, é 

interessante que seja selecionado um professor de Artes com formação em música, um estudante ou 

até mesmo um músico da comunidade (BRASIL, 2017, p. 7 e 8), mas ser ‘interessante’ não quer 

dizer obrigatório – possibilitando, assim, que educadores sem formação pedagógica estejam 

inseridos nas escolas dinamizando diferentes processos formativos – o que nos possibilita 

questionar se seria esta possibilidade uma ‘inovação’ ou um ‘retrocesso’ em detrimento do 

programa anterior (Programa Mais Educação – PME) que já operava nesta lógica dos oficineiros e 

monitores, não necessariamente com formação pedagógica adequada. 

Cabe sinalizar que, nem todas as Unidades Escolares receberão os dois educadores, acima 

mencionados, uma vez que nem todos os estudantes farão parte destas atividades – pois este 

Programa atende a um número restrito de estudantes (BRASIL, 2018, p. 5). A inserção dos dois 

educadores está associada ao tempo de ampliação da jornada escolar – escolhido pelas escolas no 

ato da adesão ao Programa Federal, bem como a escolha, por parte da “família” e do “Conselho de 

Classe”, dos estudantes que possuem o ‘perfil’ para fazer parte do PNME (BRASIL, 2017, p. 6). 

A ampliação do tempo pode ser de 5 horas ou de 15h por semana. Sendo de 5h serão 

realizadas, apenas, duas atividades de acompanhamento pedagógico, a saber: uma atividade de 

Língua Portuguesa (2h30 min) e uma atividade de Matemática (2h30 min). Caso a escola faça 

adesão por 15h, a distribuição dos tempos será de 4h para Língua Portuguesa, mais 4h para 

Matemática e, ainda, mais 7h restantes que deverão ser realizadas com três outras atividades, 

disponibilizadas no PDDE-Interativo. 

Os Cadernos de Orientações Pedagógicas – Versão 1 e Versão 2 (BRASIL, 2017; 2018) 

sinalizam diferentes formas de ‘arranjos’ para organizar as atividades pedagógicas desenvolvidas – 

o que nos mobiliza a questionar que ‘arranjos’ são estes frente à ausência de espaço, escassez de 

material, falta de profissional – dentre tantas outras mazelas que, infelizmente, retratam a realidade 

das escolas públicas brasileiras? 
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Em tempo, convém destacar, ainda, um agravante que se nos apresenta: ao se entrar no 

Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), plataforma do PDDE-

Interativo, no qual se instala o PNME, para se efetuar o preenchimento dos dados solicitados 

(cadastro de alunos, cadastro de mediadores de aprendizagem, cadastro de facilitadores, enturmação 

dos alunos, dentre outros) é possível perceber diversos modelos de provas  para serem ‘aplicadas’ 

aos estudantes e lançadas as suas devidas marcações num dado tempo limite.  

Estas provas foram elaboradas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, 

da Universidade Federal de Juiz de Fora – CAEd/UFJF. Faz-se necessário ressaltar que as provas 

externas, em si, não se configuram um problema, mas, sim, o uso de seus resultados e as lógicas 

(políticas) que são impostas, a partir das interpretações de seus dados nas diferentes localidades. 

Estas avaliações externas, quando chegam no cotidiano escolar – de tempo integral e/ou parcial – 

acabam modificando as práticas pedagógicas desenvolvidas; construindo novas lógicas para o 

processo de ensino-aprendizagem; impondo uma avaliação singular em contextos que são plurais, 

por sua natureza; impondo processos de responsabilização e culpabilização da escola e dos 

educadores e, ainda, promovendo ranqueamento entre as unidades escolares e os profissionais 

(AMARO, 2013).  

Frente a este contexto expositivo, fica em evidência a fantasia de “melhoria do desempenho 

educacional”, “melhoria do desempenho em Língua Portuguesa e Matemática”, “melhoria do 

rendimento e desempenho escolar”, “melhoria dos resultados de aprendizagem” e, por fim 

“melhoria das aprendizagens” (BRASIL, 2017; 2018) – construções fantasmáticas de que por meio 

da ampliação da jornada escolar, atrelado à inserção de outros educadores (não necessariamente 

formados) se alcançará o, suposto, ‘melhorismo’. Esta construção vem formatando formas de ser 

socialmente, projetos educacionais, concepções e práticas educativas além de impor um ideal de ser 

humano – o indivíduo versus o cidadão (RUSSEL, 2018) cujo humanismo, que nele habita, não é 

humano (BIESTA, 2017), muito menos integral. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS? UMA FANTASIA! 

Toda consideração final é fantasiosa, pois o final não existe. O que existe são considerações 

parciais que, num dado desfecho, apresentamos de forma, sempre, precária, contingencial e 

provisória. 

Neste sentido, cabe destacar a relevância e a atualidade desta discussão sobre as lógicas 

sociais, políticas e fantasmáticas – trazidas por Glynos e Howarth – e o quanto esta reflexão tem 
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condições de contribuir para diferentes estudos e pesquisas no campo das políticas públicas, como 

este que vimos costurando, neste artigo, a partir do Programa Novo Mais Educação. 

Sobre o mesmo, podemos sinalizar que, enquanto Lógicas Sociais, é uma política federal de 

ampliação da jornada para a educação em tempo integral que foi criada em 2016 com uma suposta 

atualização do Programa Mais Educação (PME) à época, porém, trazendo um foco na língua 

portuguesa e na matemática. Mantendo-se para dar conta das orientações do Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014) e, ainda, oferecer ‘novas’ oportunidades formativas.  

No que tange às Lógicas Políticas, o PNME surge com base em avaliações do antigo PME 

que vinham revelando insatisfações por conta do não aumento dos indicadores de aprendizagem das 

avaliações externas, além do congelamento de gastos públicos e a ausência de repasse de verbas. 

Diversas produções (Cf. MÓL, 2015; OLIVEIRA, 2014; PESTANA, 2013; SILVA, 2013), dentre 

muitas outras, revelavam mazelas do PME e diferimento dos resultados em cada contexto – o que 

fazia o Brasil não estar equivalente a outros países – exigindo-se, portanto, reformulação ‘política’ 

na política.  

Por fim, no que tange às Lógicas Fantasmáticas, podemos inferir a construção coletiva de 

que a Educação Integral e(m) Tempo Integral irá contribuir para uma sonhada educação de 

qualidade, salvacionista, significada por meio do aumento da aprendizagem, dos indicadores e de 

uniformidade nas práticas, independente dos contextos – ‘melhorismo’. Uma visão (fantasiosa) de 

que seria possível alcançar uma educação ‘integral’, uma tão desejada formação humana mais 

completa, plena, totalitária e para todos os sujeitos – de norte a sul deste país. 
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Resumo 

Este presente artigo, fruto do recorte de uma pesquisa de Mestrado em Educação, revisto e ampliado 
para a composição deste painel, foi inspirado nas contribuições de Glynos e Howarth (2018) e tem por 
objetivo identificar as possíveis lógicas sociais, políticas e fantasmáticas inseridas no Programa Novo 
Mais Educação (PNME) – que vem sendo significado como uma “estratégia do governo federal que 
objetiva melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, por 
meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes” (BRASIL, 2018, p. 3). Por meio de 
uma abordagem pós-estruturalista e pós-fundacionista (LOPES, 2013; PETERS, 2000; VEIGA-
NETO, 2012), o artigo analisa, numa perspectiva discursiva – em diálogo com os aportes de Ernesto 
Laclau (LACLAU, 2011) – o Caderno de Orientações Pedagógicas – Versão 1 (2017) e o Caderno de 
Orientações Pedagógicas – Versão 2 (2018), desta política federal de educação em tempo integral, e 
identifica processos de redução da linguagem da educação à linguagem da aprendizagem (BIESTA, 
2017) – o que dialoga com o objetivo do programa em se aumentar a ‘aprendizagem’ em duas áreas do 
conhecimento, cobradas em avaliações externas. Desse modo, a pesquisa destaca que, neste PNME, é 
possível perceber uma tentativa de ‘inovação’ no que tange às suas lógicas sociais; uma defesa da 
‘padronização do fazer pedagógico’, referente às suas lógicas políticas; e, ainda, o desejo de uma suposta 
‘qualidade da educação’ associado às lógicas fantasmáticas que nele habitam – o que nos oportuniza 
problematizar em que medida a ‘novidade’ inserida nesta atual política (em detrimento do anterior 
Programa Mais Educação – PME) vem se configurando como ‘inovação’ se as características que se 
evidenciam podem ser significadas como ‘retrocesso’. 

Palavras-chave: PNME; Educação em Tempo Integral; Teoria do Discurso; Abordagem das três 
lógicas.  
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Resumo 

O presente painel articula três estudos que abordam sobre as concepções conservadoras e liberais da 
educação integral no Brasil. O primeiro texto abordou sobre a temática da educação integral no 
movimento educacional conhecido por Escola Nova , no período histórico entre 1920 e 1960,  
concluindo que a concepção de educação integral de bases escolanovistas teve respaldo no pensamento 
educacional de Anísio Teixeira, considerado pioneiro na criação de uma estrutura escolar destinada a 
formação completa de crianças e adolescentes – o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. A segunda 
pesquisa analisou as concepções de educação integral e(m) tempo integral sob as bases escolanovista e 
neoescolanovista, a partir dos anos 1930 e 1990, sinalizando  que sob o viés do neoescolanovismo a 
educação integral e(m) tempo integral no contexto neoliberal apresenta a recuperação de preceitos 
escolanovistas, apostando numa suposta “inclusão”, tendo em vista manter a coesão social frente as 
mazelas do capitalismo contemporâneo e, nesse sentido, prioriza a sociabilidade em detrimento do 
conhecimento na formação escolar. Por fim, a terceira pesquisa, a partir da análise de concepções 
marxistas de educação, apresenta como tem se dado a educação e (em) tempo integral no tempo 
presente, tendo como principal análise, o atual governo brasileiro, que como conclusão apresenta que 
no primeiro ano de governo, a área educacional recebeu pouco destaque e um expressivo corte, 
gerando o esvaziamento e descontinuidades de políticas, entre elas a educação em tempo integral. A 
partir dos estudos exposto no presente painel, objetivamos uma discussão sobre a retomada dessas 
concpeções de educação integral no debate curricular atual. 

Palavras-chave: Educação Integral, Escola Nova, Mais Educação, Neoescolanovismo. 

REFERÊNCIAS SOBRE A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO PENSAMENTO EDUCACIONAL DA 

ESCOLA NOVA: 1920-1960 

Valdeney Lima da Costa – UESPI 

INTRODUÇÃO 

O ensaio aborda sobre a temática da educação integral no movimento educacional conhecido 

por Escola Nova.  

O texto foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica referenciada em autores como 

Nagle (2001), Saviani (2007), Teixeira (1977), que contextualizaram, em seus estudos, os 

pressupostos da Escola Nova e suas influências no pensamento educacional brasileiro, sobretudo na 

idealização de uma educação integral. 

 O texto, em primeiro momento, aborda sobre os pressupostos da Escola Nova, 

mencionando aspectos históricos e conceituais, relacionando com a temática da educação integral. 

Em segundo momento, reporta-se ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, apontando 

influências do movimento escolanovista em seu conteúdo. Continua com referências à Anísio 

Teixeira, um dos intelectuais escolanovistas que defendia a escola primária integral em superação à 

escola tradicional. 
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 Nas conclusões, apresento algumas considerações sobre as influências da concepção de 

educação integral forjada pelos escolanovistas, notadamente, a partir do pensamento educacional de 

Anísio Teixeira.  

 Antes mesmo de iniciar o presente texto, cabe esclarecer ao leitor que compreendo a 

educação integral em integral como aquela que possibilita uma formação mais completa, 

multidimensional (COELHO, 2009, 2014) aos sujeitos envolvidos no processo educativo escolar. 

ESCOLA NOVA E SUAS RAÍZES HISTÓRICAS 

Antes mesmo de discutir sobre o pressuposto da educação integral presente no Movimento 

Educacional da Escola Nova, acredito que nunca é demais apresentar suas bases conceituais. No 

entanto, em razão de estudos mais adensados sobre esse movimento (GIORGI, 1992; NAGLE, 

1974; LOURENÇO FILHO,1978), não alongarei sua contextualização.  

O Movimento Educacional da Escola Nova, antes mesmo de sistematizar um conjunto de 

ideias, começa com experiências isoladas na última década do século XIX, e nas duas primeiras 

décadas do século XX, nos internatos situados em áreas rurais da Europa, onde se postula uma 

educação dissociada à vida dos alunos (GIORGI, 1992).  

Para Cavaliere (2002), essas experiências carregavam traços básicos que poderiam ser 

caracterizadores de uma visão de escola de educação integral, a exemplo das “escolas de vida 

completa” na Inglaterra; os “lares de educação no campo” e as “comunidades escolares livres” na 

Alemanha; a “escola universitária”, em terras americanas; as “casas das crianças” na Itália, sob 

orientação de Maria Montessori; a “escola para a vida” criada por Decroly, na Bélgica, entre outras. 

Apesar de sua disseminação precoce na Europa e nos Estados Unidos, regiões onde o 

processo de industrialização iniciou-se mais cedo em relação à outras partes do mundo, a corrente 

escolanovista chegou posteriormente ao Brasil, por volta da década de 1920.  É nessa década que, 

segundo Saviani (1997) que as ideias da Escola Nova se materializaram por meio de reformas na 

instrução pública de estados brasileiros. 

Em Nagle (2001), temos uma periodização da penetração do escolanovismo no Brasil. 

Segundo esse autor, é possível estabelecer dois momentos: o primeiro tem marco no final do 

período imperial estendendo-se até o término da segunda década do século XX; o segundo faz-se 

presente na década de 1920. Enquanto o primeiro representou a sedimentação do pensamento 

escolanovista, o segundo momento histórico significou sua difusão e realização. 
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Nessa fase se encontra a difusão sistemática dos ideais da Escola Nova, em período 

em que a literatura educacional, além de se expandir, se altera qualitativamente, dada a 

frequência com que se publicam trabalhos sobre assuntos referentes à “nova 

pedagogia”. Ao mesmo tempo se difundem as novas ideias e aparece a nova literatura, 

se processa a infiltração do escolanovismo no movimento reformista da instrução 

pública: na década de 1920 tenta-se, pela primeira vez, realizar o novo modo de 

estruturação das instituições escolares (NAGLE, 2001, p. 310). 

Em terras tupiniquins, as ideias da Escola Nova agradaram alguns intelectuais, entre eles, 

destacaram-se: Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. 

Para Saviani (2007), Lourenço Filho foi o pioneiro na elaboração de uma obra de divulgação 

do ideário renovador no país, sistematizado na obra denominada Introdução ao estudo da Escola 

Nova, tornando-se um dos protagonistas na propagação das ideias escolanovistas na área 

educacional.  Nessa obra, encontram-se os principais pontos referentes à organização geral das 

escolas, à formação intelectual e moral, assim sistematizados por Lourenço Filho (1978, p.163-

164): 

1. A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática(...); 

2. A Escola Nova é um internato, porque só o influxo total do meio em que se move a 

criança, permite realizar uma educação eficaz. Isso não significa que o preconize o 

sistema de internato como ideal, que se deva aplicar sempre e por toda a parte.  

(...) 

13. O ensino será baseado sobre os fatos e a experiência. A aquisição dos 

conhecimentos resulta de observações pessoais, visita a fábricas, prática de trabalho 

manual, etc., e, só em sua falta, da observação de outros, recolhida através dos livros. 

A teoria vem sempre depois da prática, nunca a precede. 

(...) 

15. O ensino está baseado em geral sobre os interesses espontâneos da criança. 

(...) 

18. Na Escola Nova, o ensino propriamente dito será limitado à manhã, em geral, das 

oito ao meio dia; à tarde, dar-se-á expansão a iniciativas individuais.  

(...) 
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21. A educação moral, como a intelectual, deve exercitar-se não de fora para dentro, 

por autoridade imposta, mas de dentro para fora, pela experiência e prática gradual do 

sentido crítico e da liberdade.  

Nessa passagem, percebe-se que o escolanovismo prima pela experiência, enfatizando uma 

aprendizagem prática. Defende-se ainda a realização do ensino em períodos distintos: pela manhã 

seriam realizadas as atividades convencionais da escola; no período vespertino, as chamadas 

atividades complementares. A aprendizagem, entendida como a aquisição de conhecimentos, seria 

adquirida por meio de observações particulares, passeios as casas fabris, labor manual, e, somente 

na ausência desses, pela utilização de livros. 

Pelo exposto acima, evidencia-se um entendimento acerca da concepção de educação 

integral presente no pensamento educacional da Escola Nova: uma educação que busca a integração 

entre corpo e intelecto, deslocando-se a ênfase nesse, conforme defendia a educação tradicional. 

Nesse sentido, enquanto a Educação Tradicional centrava-se no intelecto, mediante a assimilação de 

conhecimentos não práticos, a Escola Nova defendia a importância da atividade criadora do 

indivíduo, por meio de experiências cotidianas. 

Uma compreensão mais clara sobre a educação integral, a partir dos pressupostos 

escolanovistas, encontra-se presente em Fernando de Azevedo, conforme mostra-nos estudo de 

Saviani (2007): 

(...) A Escola Nova não é um aparelho de instrução, mas busca desenvolver uma 

educação integral, ela proverá, de forma articulada, a “educação física, moral e 

cívica”(...) desenvolvendo nos alunos hábitos higiênicos, despertando o sentido da 

saúde, a resistência e vitalidade físicas, a alegria de viver. Para tanto as escolas 

contariam com inspetor –médico ou inspetor dentário que, além da função de 

fiscalização, seria um educador sanitário (...) (SAVIANI, 2007, p. 212). 

Essa concepção de formação global do sujeito, alicerçada na integração entre educação 

física, moral e intelectual, parece-nos ter referenciado a organização curricular da escola primária, 

proposta pela Reforma da Instrução Pública do Distrito Federal, nos anos de 1927, quando o cargo 

de diretor geral foi ocupado por Fernando de Azevedo. 

Quanto ao currículo da escola primária estabelecida pela Reforma do Distrito Federal, foi a 

seguinte a composição, para as escolas nucleares: linguagem oral e escrita, aritmética, geometria, 

geografia e história pátria, ciências físicas e naturais, higiene e puericultura, economia doméstica, 

desenho, caligrafia, música, ginástica e trabalhos manuais (NAGLE, 2001, p. 279). 
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Embora a educação integral não se resuma as disciplinas escolares, a organização curricular 

da escola primária do Distrito Federal superava o intelectualismo presente no currículo tradicional 

ao incorporar atividades musicais, físicas e manuais.  

Como sabemos, as mudanças no currículo da educação elementar não foram específicas do 

Distrito Federal, pois correspondia ao movimento das reformas estaduais na instrução pública ao 

longo da década de 1920, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, sob tutela de Sampaio Dória; 

no Ceará, em 1922, sob liderança de Lourenço Filho; na Bahia, em 1924, sob direção de Anísio 

Teixeira. 

Importante destacar que as mudanças na área curricular não representaram a essência das 

ações reformistas, já que o objetivo cerne foi transformar a própria instituição escolar, renovando-

lhe aspectos pedagógicos, educacionais e político-filosóficos, e preparando-a para as mudanças 

sociais e culturais emergentes no contexto histórico na qual se inseria.  

Nagle (2001,) em sua leitura sobre a reforma da instrução pública cearense cita um discurso 

de Lourenço Filho, expresso em entrevista a uma revista da época: 

O ensino primário deve ser mais alguma coisa, as noções mais necessárias à vida, no 

ambiente que a criança terá que viver. Afinal de contas ler e escrever não adianta nem 

atrasa a ninguém, se, na escola, não se dão outras noções que formem 

equilibradamente o espírito e informem para agir com inteligência, isto é, de modo a 

aproveitar as forças da natureza, na produção de riqueza geral e no conforto da vida. 

Por isso, os novos programas das escolas cearenses dedicam grande atenção às 

ciências físico-naturais, dando aos alunos os elementos mais necessários às profissões 

agrárias, à higiene, à vida comum (p. 272). 

Percebe-se, pela citação acima, que o desejo de Lourenço Filho era difundir uma escola 

elementar completa, não apenas alfabetizante - apesar da existência de uma expressiva parcela da 

população cearense desprovida dos atos de ler, escrever e contar. Essa pretensão do diretor da 

instrução pública cearense, representou, segundo Nagle (2001), o que chamou de entusiasmo pela 

educação, visto que para esse autor, se nas primeiras décadas da República, foi recorrente   a 

preocupação com a questão do analfabetismo, por outro lado, no transcorrer dos anos 1920, emergiu 

o combate a mera alfabetização a partir da defesa por uma escola primária integral.  

Em sintonia com essa concepção de escola, a Reforma da Instrução Pública no estado da 

Bahia, a Lei estadual n° 1.846, em seu artigo 65, proposta por Anísio Teixeira, recomendava que 
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A escola primária (...) será, sobretudo, educativa buscando exercitar nos meninos os 

hábitos de observação e raciocínio, despertando-lhes o interesse pelos ideias e 

conquistas da humanidade, ministrando-lhes noções rudimentares de literatura e 

história pátria, fazendo-os manejar a língua portuguesa como instrumento de 

pensamento e da expressão: guiando-lhes as atividades naturais dos olhos e das  mãos 

mediante formas adequadas de trabalhos práticos e manuais, cuidando, finalmente, do 

seu desenvolvimento físico com exercícios e jogos organizados e o conhecimento das 

regras elementares de higiene, procurando sempre não esquecer a terra e o meio a que 

a escola deseja servir, utilizando-se o professor de todos os recursos para adaptar o 

ensino às particularidades da região e do ambiente baiano (NAGLE, 2001, p. 274). 

Como observa-se nessa passagem, foi vontade de Anísio Teixeira implantar uma escola 

primária integral, mediante a extensão das atividades educativas – ampliação e diversificação 

curricular – porém, sem ampliar, nesse momento, a jornada escolar. 

Consoante Paro(1988), a proposta de escola de tempo integral, portanto, não foi concebida 

nas reformas da instrução pública empreendidas nos estados na década de 1920, até porque o 

adjetivo integral  ainda não dizia respeito à extensão do período de permanência diária na escola, 

mas, ao papel dessa instituição em sua função educativa. 

Os reformistas, em especial, Lourenço Filho e Anísio Teixeira entendiam que o ensino da 

escola primária fosse além do ler, do escrever e do contar aos seus alunos. Nessa perspectiva, 

deveria promover também atividades de observação, investigação e uso de materiais concretos que 

possibilitassem experiências ao indivíduo. Para esse fim, foram propostas na organização curricular 

das escolas aulas de campo, seminários, atividades esportivas e culturais, entre outras. Em relação 

ao espaço escolar, os reformistas idealizaram prédios escolares grandiosos, equipados com 

bibliotecas, refeitórios, laboratórios, quadras para práticas esportivas e um espaço destinado ao 

cultivo de hortas, ambiente esse onde se aprenderia as primeiras noções de agricultura. 

Em síntese, esse “otimismo pedagógico” diluído na crença de uma escola renovada, 

representou a essência das reformas nas redes de ensino dos estados de São Paulo, Ceará, Bahia e 

do Distrito Federal, colaborando, dessa forma, com a disseminação das ideias educacionais da 

Escola Nova, entre elas, a proposta de expandir, nos aspectos qualidade e quantidade, a construção 

de uma escola primária integral (NAGLE, 2001).  Acrescenta-se ainda o desejo dos reformadores 

em formar um novo homem brasileiro, regenerado e capaz de transformar a própria realidade, por 

meio desse tipo de escola 
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Segundo Paro (1988), apesar do discurso democrático corporificado na proposta da escola 

primária integral, o ideário da Escola Nova em melhorar qualitativamente o ensino, só foi possível, 

apenas, para as classes mais favorecidas que puderam ter acesso às poucas escolas dotadas de 

infraestrutura concebidas pelo escolanovismo. Com efeito, o modelo escolar idealizado pelos 

educadores liberais não modificou a realidade das unidades escolares dos estados anteriormente 

mencionados, visto que, em tese, demandava mais recursos, com custos mais onerosos que a escola 

tradicional, resultando no funcionamento de escolas experimentais (SAVIANI, 2007). 

Apesar da proposta dos reformadores da instrução pública estaduais da década de 1920 não 

tenham alcançado plenitude em suas finalidades, cabe dizer que as ideias em prol de uma educação 

renovada foram retomadas na década seguinte, materializando-se no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. 

MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA E EDUCAÇÃO INTEGRAL 

O Manifesto redigido por Fernando de Azevedo em 1932, e assinado por 26 educadores 

brasileiros, entre eles, Anísio Teixeira, Sampaio Dória e Cecília Meireles, lançou duras críticas à 

organização escolar brasileira à época, propondo uma renovação no sistema educacional. Ademais, 

propugnou a responsabilidade estatal no ensino público, enfatizando sua laicidade, gratuidade e 

obrigatoriedade, proclamando ainda “a educação como um direito individual que deve ser 

assegurado a todos, sem distinção de classes e situação econômica” (ROMANELLI,1989). 

Como sabemos, a divulgação do documento supracitado veio acender uma discussão 

polarizada sobre a responsabilidade da educação escolar, traduzida em uma disputa ideológica entre 

grupos com interesses distintos: os chamados renovadores e os educadores católicos. O primeiro 

grupo delegava a tarefa da educação ao Estado, enquanto que os educadores católicos procuravam 

defender suas instituições particulares de ensino.  

Ainda sobre o conteúdo do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, cabe acrescentar 

que o termo educação integral aparece três vezes ao longo do documento, entretanto, “ a ideia de 

educação integral presente no documento é a do direito do indivíduo a uma educação pública que 

alcance diversas dimensões de sua formação “ (CAVALIERE, s/d), e, não necessariamente relativo 

ao tempo integral. Assim, a preocupação central contida no aludido manifesto foi a defesa por uma 

educação comum para todos os brasileiros e que deveria ser oferecida pelo Estado. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 512 

Grosso Modo, as propostas expressas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

revelaram a intenção de formar um novo homem brasileiro diante de uma realidade social e cultural 

projetada pela industrialização e urbanização emergente no país. Nesse sentido, os signatários 

defendiam uma mudança na instituição escolar, com vistas a formar o novo quadro de mão de obra 

e assegurar ao indivíduo o direito a uma educação integral. 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral, 

cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar effectivo, por um 

plano geral de educação, de estructura orgânica, que torne a escola acessível, em todos 

os seus grãos, aos cidadãos a quem a estructura social do pais mantém em condições 

de inferioridade econômica para obter o máximo de desenvolvimento de acordo com 

suas aptidões vitaes (GHIRALDELLI JR,2008, p. 234). 

Como evidencia o fragmento exposto, foi recomendação dos reformadores que o Estado 

interviesse na Educação com a finalidade de criar as bases para o desenvolvimento do país e que a 

educação escolar possibilitasse o desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos 

indivíduos, preparando-os para trabalhar harmoniosamente na organização econômica que o país 

vivenciava à época.   

Em síntese, embora o conceito de educação integral não esteve claro no conteúdo do 

manifesto, é possível inferir que se tratou de uma formação intelectual, cívica e moral, com intuito 

de possibilitar ao indivíduo viver democraticamente na sociedade brasileira em transformação 

O ideário educacional dos renovadores influenciou a política educacional do período 

subsequente, a exemplo das recomendações expressas nas Cartas Constitucionais de 1934 e 1946 e 

em iniciativas governamentais conduzidas pelos signatários do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, a citar Anísio Teixeira. 

Anísio Spínola Teixeira continua sendo considerado um educador debatido na educação 

brasileira. Seu pensamento social, muitas vezes avaliado por alguns leitores de suas obras como 

liberal, pragmático, social –democrata, costuma ser enquadrado na corrente educacional 

escolanovista, de filosofia pragmatista. De fato, esse educador brasileiro também foi responsável 

pela difusão das ideias escolanovistas, já que fez seus estudos com o filósofo e pedagogo norte-

americano John Dewey, sendo esse considerado o autor central do escolanovismo (GIORGI,1992). 

A simpatia de Anísio pelas ideias de Dewey o levou a traduzir ensaios do escritor 

estadunidense: “A criança e o programa escolar” e “Interesse e esforço”, apresentados no Livro 

denominado Vida e Educação, editado em 1930, cuja introdução foi elaborada por Dewey. Em 
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1933, lançou Educação progressiva: uma introdução à filosofia da educação, que, anos depois, seria 

publicado com o título Pequena introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a 

transformação da escola. (SAVIANI, 2007, p.228). Nessa obra, em um dos capítulos o autor 

formula o seguinte questionamento: Escola Nova ou Escola Progressiva?   Em seguida, dá como 

resposta a segunda opção. 

E progressiva, por quê? Porque se destina a ser escola de uma civilização em mudança 

permanente (KILPATRICK) e porque, ela mesma, como essa civilização, está 

trabalhada pelos instrumentos de uma ciência que ininterruptamente se refaz. Com 

efeito, o que chamamos de “escola nova” não é mais do que a escola transformada, 

como se transformam todas as instituições humanas, à medida que lhes podemos 

aplicar conhecimentos mais precisos dos fins e meios a que se destinam (TEIXEIRA, 

2000, p. 24). 

A escola, portanto, na visão de Anísio Teixeira, deveria servir à democracia. Para isso, 

caberia a essa instituição ensinar atitudes morais e sociais ao indivíduo. Acrescenta ainda o autor 

que “logo, se a escola quer ter uma função integral de educação, deve organizar-se de sorte que a 

criança encontre aí um ambiente social em que viva plenamente (Idem, p.46). Nessa perspectiva, a 

escola denotaria um espaço de vida e não uma preparação para essa, conforme pensava seu 

preceptor John Dewey. 

A escola progressista na visão do intelectual baiano é uma réplica da sociedade renovada em 

seu tempo histórico, por isso sua reformulação objetiva acompanhar o progresso da civilização. 

Caberia então a escola, no ideário de Anísio Teixeira, formar indivíduos para participar 

democraticamente na sociedade, sendo necessário, segundo ele, desenvolver a criança em seus 

aspectos morais e sociais, de modo a educá-la com base nos valores de uma sociedade em mudança. 

Percebe-se, a partir dessa concepção de escola e de educação que 

(...) essa formação completa defendida por Anísio Teixeira tem como uma de suas 

bases a formação para o progresso, para o desenvolvimento da civilização técnica e 

industrial, aspectos político-desenvolvimentistas, o que constitui pressuposto 

importante do pensamento/ação liberal. Nesse sentido, a formação completa da 

criança-via educação- teria como meta a construção do adulto civilizado, pronto para 

encarar o progresso capaz de alavancar o país (COELHO, 2009, p.89, grifos da 

autora). 

Essa proposta educacional de Anísio Teixeira, sob o viés da educação integral, só veio se 

materializar na década de 1950, quando criou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, no bairro da 
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Liberdade, periferia de Salvador.  O referido espaço educacional, além de almejar a oferta de 

educação integral, buscou “integrar os alunos na comunidade escolar, torná-los conscientes dos seus 

direitos e deveres e desenvolver com eles atitudes de autonomia, iniciativa, responsabilidade, 

cooperação, honestidade, respeito por si mesmo e pelos outros”(NUNES, 2009, p.127). 

O próprio Anísio Teixeira, em livro, relata sobre a estrutura e funcionamento desses centros 

educativos 

Nesses centros, o dia escolar é dividido em dois períodos, um de instrução em classe e 

outro de trabalho, educação física, atividades propriamente sociais e atividades 

artísticas. O centro funciona com um seminternato, recebendo os alunos às 7h30min 

da manhã e devolvendo-os às famílias às 4h30 min da tarde.  Afim de tornar esse tipo 

de escola mais econômico, projetou-se cada conjunto para 4.000 alunos, 

compreendendo quatro escolas-classe, para mil alunos cada uma, em dois turnos de 

500 – ou seja, com doze salas de aulas, no mínimo – e uma escola-parque, com 

pavilhão de trabalho, ginásio, pavilhão de atividades sociais, teatros, biblioteca para os 

referidos 4.000 alunos em turnos de 2.000 pela manhã e 2.000 à tarde, e ainda 

edifícios de restaurante e de administração. (TEIXEIRA, 1977, p.130). 

Importante lembrar com Nunes (2007) que no projeto do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro estava prevista a instalação de uma residência destinada às crianças que não possuíam 

moradia, porém esse espaço não foi edificado em razão das dificuldades financeiras enfrentadas 

pelo governo baiano à época. Além disso, esse projeto recebeu críticas de autoridades e/ou 

opositores na Bahia que reclamaram dos altos custos de construção dessas unidades escolares.  

Apesar da reformulação da proposta original de educação em tempo integral do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro no estado baiano, essa concepção serviu de referência para a 

implantação de outro projeto piloto, nos anos 1960, no Distrito Federal, em que o mesmo Anísio 

Teixeira conduziu o projeto de Escolas Classe e Escola Parque para a capital federal. A ideia de 

criação desse centro estava na base da estruturação do sistema escolar de Brasília, e “fazia parte da 

sua proposta de um plano diretor de educação do governo federal para todo o país” (NUNES, 2007, 

p.121). 

CONSIDERAÇÕES 

Nesse texto, evidenciou-se usos do termo educação integral na concepção educacional do 

Movimento Escola Nova, com efeitos no pensamento educacional e social de intelectuais 
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brasileiros, a citar Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, reconhecidos por 

estudiosos (NAGLE, 2001; GIORGI,1992), como os principais divulgadores do escolanovismo. 

Pelo exposto nesse ensaio, conclui-se também que a concepção de educação integral de 

bases escolanovistas esteve explicitada no pensamento educacional de Anísio Teixeira, sendo esse o 

pioneiro na implementação de um projeto de educação integral.   

Segundo Coelho (2009), foi na década de 1950, com Anísio Teixeira, que se iniciaram as 

primeiras tentativas para a implantação de um sistema público de escolas em tempo integral. A 

experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, mais conhecido pelas denominações Escola-

Parque e Escola-Classe, representou, na visão de Anísio Teixeira, o esforço para a recuperação da 

escola primária baiana, resgatando o dia letivo completo e oferecendo aos alunos instrução em 

classe, educação física, atividades tipicamente sociais e, ainda, atividades artísticas. (TEIXEIRA, 

1977). 

Por fim, sabe-se que Anísio Teixeira foi um dos grandes defensores do direito à educação no 

país, entendendo como parte integrante desse direito uma jornada completa para as crianças na 

escola, combatendo sua organização e funcionamento em turnos. 
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Resumo 

O ensaio aborda sobre a temática da educação integral no movimento educacional conhecido por 
Escola Nova no, período histórico entre 1920 e 1960. O Movimento Educacional da Escola Nova, 
antes mesmo de sistematizar um conjunto de ideias, começa com experiências isoladas na última década 
do século XIX, e nas duas primeiras décadas do século XX, nos internatos situados em áreas rurais da 
Europa. Apesar de sua disseminação precoce em território europeu e nos Estados Unidos, regiões onde 
o processo de industrialização iniciou-se mais cedo em relação à outras partes do mundo, a corrente 
escolanovista chegou posteriormente ao Brasil, por volta da década de 1920. O texto foi elaborado por 
meio de pesquisa bibliográfica, referenciada em autores como Nagle (2001), Saviani (2007), Teixeira 
(1977), que contextualizaram, em seus estudos, os pressupostos da Escola Nova e suas influências no 
pensamento educacional brasileiro, sobretudo na idealização de uma educação integral. A partir desse 
estudo, conclui-se que a Escola Nova ensejou uma ideia de educação completa para o indivíduo e 
propôs uma reorganização da escola, em seus aspectos pedagógicos, educacionais e político-filosóficos. 
O texto apresenta ainda, em suas conclusões, que a concepção de educação integral de bases 
escolanovistas teve respaldo no pensamento educacional de Anísio Teixeira, considerado pioneiro na 
criação de uma estrutura escolar destinada a formação completa de crianças e adolescentes. Apesar da 
reformulação da proposta original de educação em tempo integral do Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro no estado baiano, essa concepção serviu de referência para a implantação de outro projeto 
piloto, nos anos 1960, no Distrito Federal, em que o mesmo Anísio Teixeira conduziu o projeto de 
Escolas Classe e Escola Parque para a capital federal 

Palavras-chave: Educação Integral, Escola Nova, Anísio Teixeira. 

EDUCAÇÃO INTEGRAL E (M) TEMPO INTEGRAL: DO ESCOLANOVISMO AO 

NEOESCOLANOVISMO 

Cosme Leonardo Almeida Maciel – PMCA 

Saraa César Mól – UNIRIO 

INTRODUÇÃO 

A busca por uma educação que considere a integralidade do ser humano não é algo 

exclusivo da contemporaneidade. Seu embrião encontra-se na Antiguidade, na Paidéia Grega, cuja 

concepção de formação humana compreende um sentido de completude, que forma integralmente o 

ser. Com a Revolução Francesa e com a constituição da escola pública como lócus privilegiado de 

ensino, esse ideal voltou à tona, no seio de diferentes ideologias, com suas visões sociais de mundo, 

representações, crenças, hábitos e construções epistemológicas (COELHO, 2009). 

 O movimento revolucionário francês delineou duas vertentes que se opunham à terceira 

vertente do pensamento político ideológico do estado monarca, e que representariam, no futuro, as 
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tendências político-ideológicas que se consolidaram no século XIX. As três vertentes mencionadas 

correspondem, respectivamente, à tripartição do pensamento político-ideológico do mundo 

ocidental moderno: conservadorismo, liberalismo e socialismo (WALLERSTEIN, apud COELHO 

& PORTILHO, 2009).  

 No seio de cada vertente são delineadas diferentes perspectivas de educação e a elas é 

preciso recorrer, quando da busca da compreensão da historicidade das matrizes ideológicas 

forjadoras de concepções de educação integral. Destacamos, nesse sentido, sob a ótica liberal, 

ampla defesa por uma educação integral no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) no 

Brasil, numa perspectiva pedagógica escolanovista, em consonância com as necessidades 

formativas (produtivas) dos trabalhadores naquela ocasião. Localizando, no final desse mesmo 

século, o resgate da “bandeira” do protagonismo do aluno no processo pedagógico no contexto das 

políticas educacionais, desta feita sob o viés do neoescolanovismo (SAVIANI, 2013) sustentando 

pedagogicamente uma educação integral no contexto neoliberal, buscamos, nesse trabalho: analisar 

as concepções de educação integral sob as bases escolanovista e neoescolanovista, contextualizando 

as necessidades formativas apresentadas em ambos os casos. 

Numa abordagem qualitativa, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental. Nosso 

primeiro tópico aborda a educação integral na concepção escolanovista (LIBÂNEO, 2013; 

RAMOS, 2010; RIBEIRO, 1995; TEIXEIRA, 2006; XAVIER, 2002), enquanto no segundo, o 

terreno pedagógico neoescolanovista (SAVIANI, 2007; 2013) é o foco para se compreender a 

educação integral contemporaneamente (SILVA, 2015; SILVA E SILVA, 2013) e, nesse caso, 

lançamos mão de documentos do Programa Mais Educação (BRASIL, 2007), programa de alta 

capilaridade instituído em 2007 pelo governo federal. O estudo realizado nos permitiu algumas 

considerações, as quais são expostas do último tópico do artigo.  

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E(M) TEMPO INTEGRAL SOB O SUSTENTÁCULO 

ESCOLANOVISTA 

Em 1927, Anísio Teixeira realiza viagens aos Estados Unidos, tendo contato com o 

pragmatismo americano pela primeira vez. Na ocasião, visita escolas urbanas e do campo, tendo a 

oportunidade de observar a rotina dos diferentes sujeitos que nelas atuavam. Fica impressionado 

com os métodos desenvolvidos pelos americanos, sobretudo por Dewey, o que o leva a aderir, com 

bastante entusiasmo, ao pensamento pedagógico americano. As impressões da viagem aos Estados 
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Unidos foram registradas em relatório e publicadas no ano de 1928, com o título: “Aspectos 

americanos de educação”.  

Neste livro, Anísio demonstra sua admiração por Dewey, ao reconhecê-lo como “o filósofo 

que mais agudamente traçou as teorias fundamentais da educação americana, na América” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 02), justificando a difusão de suas ideias na Bahia e, posteriormente para todo 

país. Essas ideias podem ser sintetizadas em três aspectos que encerram fundamentos político-

filosóficos e pedagógicos: (i) ênfase na democracia como sistema político-social a ser cultivado e 

fortalecido pela escola; (ii) ligação da escola com a vida em sociedade e (iii) ênfase na experiência 

pessoal como método de aprendizagem. Por este caminho, Anísio afirma que “os métodos eficientes 

em educação são aqueles que dão alguma coisa a fazer e como fazer demandam reflexão e 

observação, o resultado é alguma coisa aprendida” (TEIXEIRA, 2006, p. 11). 

Anísio se transforma em um entusiasta do pragmatismo americano. Baseado em tal 

concepção, atua no cenário educacional brasileiro como intelectual e político para a reforma 

educacional. Por esta via, teve papel destacado nos anos de 1930, ao liderar o movimento de 

renovação educacional, que resultou no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Muitas ideias 

contidas no documento expressam a atuação de Anísio no interior da Associação Brasileira de 

Educação (ABE), local onde foram fomentadas muitas das políticas educacionais postas em prática 

no Brasil. 

A partir do contato com as ideias de Dewey e com as experiências desenvolvidas nas escolas 

americanas, Anísio demonstra seu encantamento com o pensamento-ação pragmático americano. 

Neste sentido, como intelectual atuante no cenário político-educacional, se destaca pela defesa de 

uma escola pública com funções ampliadas (CAVALIERE, 2010), pautada nos valores da 

sociedade democrático-burguesa. Por esta via, reconhece os benefícios proporcionados pela 

indústria ao progresso do país e argumenta no sentido de a escola responder aos desafios impostos 

pelas transformações oriundas do mundo produtivo. Segundo o intelectual, a escola precisava criar 

as condições necessárias para proporcionar aos alunos experiências significativas articuladas à vida 

real. Não é por acaso que reconhecerá a importância do trabalho no contexto escolar (TEIXEIRA, 

2006).  

Analisando seus escritos, é possível identificar que, no seu entendimento, educação integral 

passa necessariamente pela escola de tempo integral. Anísio tentará pôr em prática essas ideias, no 

contexto da reforma educacional do Rio de Janeiro - na ocasião, ainda Distrito Federal -, quando 

recebe o convite de Pedro Ernesto para assumir a função de inspetor da educação. Neste contexto, 
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coloca em andamento uma das principais reformas do ensino primário, no Brasil. Serão construídas 

algumas dezenas de escolas de dia completo, com o objetivo de combater o analfabetismo, tido 

como principal empecilho para fazer avançar o progresso da nação (RIBEIRO, 1995).  

Em 1932, Anísio terá papel destacado no Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, que 

culminará com a elaboração e publicação de um manifesto - a respeito do mesmo, existe ampla 

literatura (XAVIER, 2002; SAVIANI, 2013). Sabemos que este documento foi redigido por 

Fernando de Azevedo, mas que refletiu uma pluralidade de ideias, fruto dos embates internos, em 

que interesses divergentes e, muitas vezes contraditórios, podem ser identificados, se o 

submetermos a uma análise mais atenta de seu conteúdo.  

O caminho educacional proposto deveria privilegiar as questões da vida social e, do ponto 

de vista dos seus idealizadores, atrelar a escola à vida, o que significava considerar as 

transformações em curso no processo produtivo brasileiro, visto que o processo de industrialização 

em andamento, requeria a formação de sujeitos de “novo tipo”. 

 No que tange ao processo pedagógico, o escolanovismo circunscreve-se à Pedagogia Renovada, a 

qual, segundo Libâneo (2013), agrupa as correntes que defendiam renovação escolar. Caracteriza-se 

pela valorização da criança, sujeito de sua aprendizagem e de seu próprio desenvolvimento; pelo 

tratamento científico do processo educacional, de acordo com as etapas do desenvolvimento 

biológico e psicológico; pelo respeito às capacidades e aptidões individuais, considerando os ritmos 

próprios de aprendizagem e pela defesa da atividade e liberdade da criança.  

Ramos (2010) explica que, nessa corrente a informação só se constitui conhecimento quando 

sua aquisição vem acompanhada de uma reflexão sobre o significado do que se estuda. 

Compreender, assim, significa aprender um significado, contemplando o objeto em sua relação com 

outras coisas, compreendendo-o e observando sua utilidade. Nesse sentido, o interesse e as 

necessidades dos alunos impulsionariam a aprendizagem significativa. Trata-se, em termos 

metodológicos, da valorização das descobertas feitas pelos alunos – consideradas válidas e 

verdadeiras, se demonstrada sua utilidade para a resolução de problemas – em detrimento do saber 

produzido socialmente e acumulado como patrimônio científico e cultural (RAMOS, 2010).  

Nessa perspectiva, questionamos: em que medida a educação escolar, ao enfatizar essa 

perspectiva espontaneísta de aprendizagem, não se exime de sua função social, ou seja, 

proporcionar a apropriação de conhecimentos historicamente acumulados e socialmente 

produzidos? Em que medida essa concepção hegemônica de educação escolar – apesar de não 

exclusiva, e que existe no movimento renovador das primeiras décadas, não tem servido de base 
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para as políticas contemporâneas de ampliação da jornada escolar, mais precisamente para 

fundamentar a perspectiva formativa?  

A EDUCAÇÃO INTEGRAL E(M) TEMPO INTEGRAL CONTEMPORÂNEA SOB A INSÍGNIA 

DO NEOESCOLANOVISMO 

 É preciso considerar que no período de hegemonia do escolanovismo, os objetivos 

sociopolíticos hegemônicos ligavam-se à formação de trabalhadores para adaptação àquela 

modernização, urbanização e industrialização, e nesse sentido, foram sistematizados sob a 

legitimação da Psicologia, da Biologia e da Sociologia, orientando as práticas educativas. Então, 

perguntamo-nos: a partir das novas necessidades de ajuste do capitalismo, engendrando objetivos 

sociopolíticos ligados à capacitação para a empregabilidade, e levando em consideração a crise do 

capitalismo e a escassez de mercado de trabalho com o consequente aumento da exclusão social, 

como se articulam as premissas pragmatistas para a escola? 

 É a ressignificação do escolanovismo que o justifica como uma corrente pedagógica 

contemporânea - o neoescolanovismo. Para Saviani (2013), o “aprender a aprender”, que remetia à 

capacidade de buscar conhecimentos por si próprio; de adaptação à sociedade e de valorização da 

convivência entre as crianças, em sua relação com os adultos, liga-se, agora, à necessidade de 

atualização para a empregabilidade, tendo em vista a necessidade de “gestão do imprevisível” 

(FONSECA, 1998, p. 307, apud SAVIANI, 2013, p. 422). Essa visão emerge no Relatório Jacques 

Delors, publicado pela UNESCO em 1996. Por orientação do neoescolanovismo, delinearam-se as 

bases didático-pedagógicas das ideias que vêm orientando as reformas e as práticas educativas, 

desde a década de 1990, sem grandes exigências de precisão conceitual e rigor científico 

(SAVIANI, 2007).   

 No contexto dos anos 1990, observamos que o discurso não mais atrela à importância do 

indivíduo para o todo social. A promessa de ascensão social por meio da educação e de 

desenvolvimento do país não foi cumprida e agora a educação é atrelada ao investimento em capital 

humano individual, sendo o indivíduo o responsável por sua inclusão na sociedade, considerada 

dinâmica, imprevisível, necessitada de trabalhadores que pensem e ajam da mesma forma. Tal 

como em Dewey, o conhecimento a ser buscado é restrito ao viés de adaptação “à vida tal como ela 

é”, embora os contextos sejam diferentes. Mais atualmente, mais valem as competências do que o 

conhecimento, visando tal adaptação.  
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 Sob esse viés é que localizamos a política de educação integral em tempo integral 

contemporânea, especialmente se consideramos o Programa Mais Educação (PME), instituído pela 

Portaria n.17, de 2007 (BRASIL, 2007). Originário da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), no seio da Diretoria de Educação Integral, 

Direitos Humanos e Cidadania, entre 2011 e 2016 localizou-se na Secretaria de Educação Básica 

(SEB), na Diretoria de Currículos e Educação Integral. Era empreendido de forma intersetorial, sob 

a responsabilidade de diferentes áreas da gestão pública, e financiado por meio do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassado diretamente às escolas por meio do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

 Essa educação em tempo integral “focal” encontrava-se expressa no Decreto n. 7.083, de 

2010 (BRASIL, 2010), como “A jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, 

durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola 

ou em atividades escolares em outros espaços educacionais”.  

 As atividades deveriam ocorrer dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade 

da escola, ou fora dele, sob sua orientação pedagógica, a partir dos “territórios educativos”, por 

meio da integração dos espaços escolares com equipamentos públicos, tais como centros 

comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas, e do estabelecimento de 

parcerias com órgãos ou instituições locais (BRASIL, 2010). 

 A formação, no caso do PME, ainda associava a educação integral a um currículo que 

partisse da realidade da comunidade na qual a escola estivesse inserida, do entrelaçamento entre 

diferentes culturas, saberes, identidades, valorizando a diversidade, relacionando os “saberes 

comunitários” e os “saberes escolares” (BRASIL, 2009), o que revelava uma proposta de educação 

integral intercultural. Para a ampliação do cenário educativo e das oportunidades formativas 

oferecidas por essas escolas, as atividades socioeducativas propostas pelo PME organizavam-se em 

“macrocampos”, cujas atividades deveriam ser desenvolvidas pelo voluntariado.  

 Silva e Silva (2013) localizam no pragmatismo de Dewey e Anísio Teixeira a inspiração 

quando o PME atrela a qualidade da educação ao valor das diferenças, numa proposta de educação 

intercultural, ancorada nos estudos culturais, relacionando os saberes comunitários e os saberes 

escolares.  

 Mas é importante esclarecer com Silva (2015), que quando a educação integral no PME 

aparece atrelada, em seus documentos, à concepção de educação integral de Anísio Teixeira, é 

revelada uma leitura equivocada da obra desse autor. Isso porque essa leitura não leva em 
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consideração elementos contextuais subjacentes à obra do autor, tais como “[...] a igualdade de 

oportunidades; a educação compreendida como um sistema amplo e articulado; a ampliação das 

atividades escolares; bem como a participação comunitária” (p. 203).  

 Explica o referido autor que o PME não apresenta a preocupação com a universalização da 

educação, se apresentando apenas como indutor, além de direcionar seu foco apenas para uma 

parcela dos alunos. Nesse Programa, não são profissionais integrados à escola os responsáveis pelas 

“oficinas”, mas voluntários. Para ele, ambos os pontos ferem a pretensão da universalização da 

educação, tal como em Anísio, para o qual deve haver a diversificação de atividades por meio da 

criação de departamentos específicos no âmbito do sistema educacional. No PME não se leva em 

conta as questões administrativas, estruturais e pedagógicas de um sistema, tendo em vista a 

“pretendida universalização”, explica o autor.  

 Além disso, Silva (2015) aponta que o PME também não se trata de um sistema amplo e 

articulado, objetivando integrar os níveis e as modalidades educacionais, como em Anísio, mas 

possui o caráter de indutor, mais contribuindo para a diferenciação entre os entes federados, uma 

vez que a eles é transferida a responsabilidade pela qualidade da educação, processo esse que 

estimula as diferenças sociais entre eles. O autor ainda coloca que no PME, o teor comunitário das 

atividades funciona como uma muleta para os problemas referentes ao direito à educação, 

desresponsabilizando o Estado e reforçando o clientelismo, contraditoriamente ao associativismo à 

americana identificado em Anísio, que atrelava o teor comunitário às necessidades imediatas dos 

estudantes, o que é negligenciado no caso do PME.  

 Mas sob o respaldo de Anísio o PME apresenta sua concepção de educação integral, 

submetendo a política à cultura, centralizando as diferenças culturais, o que tem forte influência do 

pensamento pós-moderno, pós-estruturalista, num clima antiessencialista e anti-humanista que 

restringe a escola às políticas afirmativas das diferenças, incapacitado os estudantes a refletirem 

criticamente sobre o capitalismo, ou seja, “sem questionamento das “determinações materiais que 

historicamente condicionaram as políticas de silenciamento e exclusão que buscam combater” 

(SILVA E SILVA, 2013, p. 708).   

 Entendemos, assim, que o PME se justifica a partir elementos afeitos à educação integral 

defendida por Anísio também descontextualizando a função social da educação integral defendida 

nos anos 1930 e, inclusive, propondo métodos, processos e procedimento situados fora da 

concepção liberal, onde se enquadra tal autor, num movimento que também mascara a nova função 

social da escola e a sincronia do Estado Educador dessa nova sociabilidade.   
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 Conforme Silva e Silva (2013), nesse sentido, igualmente como faceta do pensamento 

“escolanovista”, o PME resgata o “aprender a aprender”, quando da conferência à centralidade no 

aluno, da ênfase na pesquisa em detrimento do ensino, mas reconhecem os autores que se trata do 

neoescolanovismo. Ou seja, da “centralidade no aluno”, da “ênfase” na pesquisa, não na ótica 

liberal, mas neoliberal, num período que o discurso da meritocracia, porque afeito ao 

neotecnicismo, é utilizado visando conformar os trabalhadores e responsabilizá-los pelo seu 

insucesso nos exames de desempenho.  

 Para eles é na ressignificação do escolanovismo que o PME resgata a preocupação em trazer 

a vida dos educandos para a escola, mas por conta do contexto de redução dos gastos do Estado 

neoliberal, a definição de instituição escolar é “ampliada” para a rede de espaços sociais, “[...] sob a 

insígnia teórica de valorizar a diversidade, porém, representando mais uma forma de economia de 

presença do Estado” (p. 711), ou seja, parte-se de espaços precários para uma educação precária.   

CONCLUSÕES 

Conforme destacamos inicialmente, os proponentes do Manifesto – em suas diferenciadas 

concepções e visões de mundo – tentam se colocar acima das questões de classe, dos interesses 

político-partidários. Mas um exame mais cuidadoso de seu conteúdo revela que, apesar das muitas 

contradições presentes no texto, a concepção de homem e sociedade que prevalece com maior 

intensidade se alinha bastante à perspectiva liberal. 

Avaliando essa concepção Ramos (2010), apesar de identificar dimensões progressistas na 

proposta de Dewey, especialmente no que tange à valorização dos estudantes como sujeitos de 

aprendizagem, bem como a vinculação entre o conhecimento e a prática social, explicita o caráter 

não crítico da Escola Nova. Sua justificativa apoia-se em Gramsci (1991), o qual leva em conta que 

“a consciência da criança não é algo individual ou individualizado, mas sim reflexo da fração da 

sociedade civil da qual participa. Esta, na maioria, se constitui de relações civis e culturais diversas 

e antagônicas aos programas escolares” (p. 186), entendendo que as experiências das crianças não 

apenas são distintas, como distintamente mais propensas, umas que as outras, ao processo de 

conhecimento, vale dizer, de acordo com a escola tal como é.  

Sob a insígnia do neoescolanovismo no século XXI, sob o discurso da educação 

comunitária, mascara-se, num Programa de alta capilaridade nacional, que a desarticulação entre 

conhecimentos escolares e a vida real está atrelada ao fato de que, conforme Bruno (2011), a 

educação no capitalismo não tem valor de uso para o trabalhador, uma vez que o mesmo não possui 
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os meios de produção e, assim, na lógica da capacitação, essa educação não é articulada para ser 

usada na vida do aluno, já que tem valor de troca para a burguesia.  

É preciso problematizar a crítica ao protagonismo do professor quando não se lança mão de 

seu trabalho pedagógico para planejamento das atividades. A contribuição cultural do voluntariado 

vira, assim, uma panaceia, bem como o discurso de romper com a participação efetiva dos alunos. 

A não ser que se considere e se defina essa efetividade como inclusão dos alunos na construção do 

consenso por uma educação integral que, sabemos, é articulada num contexto de profundas 

manobras que reinventam o conceito de inclusão em vista a manter a coesão social em tempos de 

aprofundamento das mazelas sociais. Se mais atrelada à sociabilidade do que ao conhecimento, é 

possível o voluntariado, comumente alienado de sua condição de excluído, contribuir para que cada 

aluno se entenda como autor e crítico? 
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Resumo 

A história da educação integral e(m) tempo integral requer um olhar atento para as correntes 
pedagógicas que circunscrevem as diferentes concepções nesse decorrer, a partir de suas respectivas 
matrizes ideológicas, quer sejam, conservadora, liberal e socialista. Nossa problematização considera as 
concepções de educação integral e(m) tempo integral no bojo de concepções pedagógicas de cunho 
neo(liberal). Busca analisar as concepções de educação integral e(m) tempo integral sob as bases 
escolanovista e neoescolanovista, a partir dos anos 1930 e 1990, respectivamente, contextualizando as 
necessidades formativas priorizadas em ambos os casos. Enfatizamos, nesse contexto, o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova (1932) e o Programa Mais Educação (2007). Numa abordagem 
qualitativa, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental (BRASIL, 2007, 2009, 2010; 
LIBÂNEO, 2013; RAMOS, 2010; RIBEIRO, 1995; SAVIANI, 2007, 2013; TEIXEIRA, 2006; 
XAVIER, 2002; SILVA, 2015; SILVA E SILVA, 2013). O trabalho se divide em quatro tópicos de 
forma que o primeiro introduz o trabalho; o segundo discute a concepção de educação integral 
escolanovista; o terceiro contextualiza a ressignificação da corrente anterior, sob o viés do 
neoescolanovismo como forjadora de uma educação integral e(m) tempo integral contemporânea; e 
então, são apresentadas algumas considerações sobre o estudo. Essas considerações apontam que sob o 
viés do neoescolanovismo a educação integral e(m) tempo integral no contexto neoliberal apresenta a 
recuperação de preceitos escolanovistas, apostando numa suposta “inclusão”, tendo em vista manter a 
coesão social frente as mazelas do capitalismo contemporâneo e, nesse sentido, prioriza a sociabilidade 
em detrimento do conhecimento na formação escolar.    

Palavras-chave: neo(liberalismo); correntes pedagógicas; escolanovismo; neoescolanovismo.  

CAMINHOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

Camila Patricia Kipper Putzke – UFRJ 

INTRODUÇÃO 

O tema desta pesquisa demanda uma intensa análise histórica, bibliográfica e documental, 

pois a educação integral perpassa a história da educação brasileira, pelo menos desde os anos 1920. 

Porém, compreendendo os limites do trabalho, me dedico da análise de formulações marxistas sobre 

o tema e também da escola, visto que é nela que perpassa e se assenta toda a discussão e, da análise 
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sobre a educação integral no atual governo Partido Socialista Liberal (PSL) que completou seu 

primeiro ano de governo, tendo a pauta da educação, em campanha eleitoral, como uma de suas 

principais promessas. 

A educação integral e(em) tempo integral no âmbito das questões sociais e educacionais 

brasileiras, tem recebido destaque a partir dos programas norteadores de educação integral no 

Brasil, seus aportes normativos, e programas nacionais de referência desta política como o 

Programa Mais Educação (2007) e Programa Novo Mais Educação (2016). Em revisão 

bibliográfica sobre a temática identificou-se inicialmente duas nomenclaturas de educação integral: 

aquela que desenvolve a formação completa do ser humano como parte integrante das funções da 

escola e a que apenas se usa de mais carga horária para assim se intitular uma escola de tempo 

integral (CAVALIERE, 2009). E que os debates político-ideológicos sobre a concepção de 

educação integral em tempo integral no Brasil tiveram seu momento mais pulsante nos anos 1930, 

nas perspectivas anarquista, integralista e liberal (COELHO, 2004). 

Um dos grandes precursores do debate da educação em tempo integral no Brasil foi Anísio 

Teixeira (1900-1971), que defendia a educação para o desenvolvimento democrático liberal. Nas 

primeiras décadas do século XX, a educação escolar era uma atividade que interessava diversas 

correntes ideológicas, uma delas, aqui no Brasil, foi a Ação Integralista Brasileira (AIB), que 

defendia a educação integral que envolvesse o Estado, a família e a religião, postos em sintonia com 

a escola, uma intensa ação educativa, assumindo o papel moralizador da educação, com valores 

como sacrifício, sofrimento, disciplina e obediência (CAVALIERE, 2010, p. 249-250). Batista 

(2015) nos apresenta a AIB como um movimento de extrema direita, fascista, de forte presença no 

país na década de 1930 que defendia a educação integral, para o homem integral. Em seu manifesto  

Defende uma sociedade harmônica, em que todos possam alcançar uma situação 

financeira satisfatória, o que dependeria da pessoa, de vontade própria[...] sua 

estrutura social, a partir de uma pirâmide era formada por três camadas, sendo a maior 

presença nessa organização fascista a da classe média, mas tendo supremacia as elites 

intelectuais[...] era uma organização bem estruturada, disciplinada e hierarquizada, 

cujo representante máximo tinha poder inquestionável sobre os demais membros. O 

lema do movimento era “Deus, Pátria e Família” (BATISTA, 2015, p. 72-74). 

Para esse movimento, a escola detinha um papel importante para a difusão de sua concepção 

política e filosófica de mundo e para controle social, sob processo de distribuição dos indivíduos 
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nas classes da sociedade. Segundo Cavaliere (2010), devido a esta corrente ideológica higienista1 

que Anísio Teixeira - por mais que defendesse uma concepção escolar para democracia, cultura, 

cidadania, preparação para o trabalho e o aumento da jornada escolar - não fazia uso da expressão 

educação integral para evitar qualquer identificação com os integralistas que, [...] usaram 

abundantemente, durante os anos 30, as expressões “homem integral”, “Estado integral” e 

“educação integral”. 

A partir de estudo bibliográfico, foram identificadas outras inúmeras concepções de 

educação integral: liberal, anarquista e integralista (higienista) (COELHO, 2004); escola em tempo 

integral e aluno em tempo integral (CAVALIERE, 2009); assistencialista, autoritária, democrática e 

multissetorial (CAVALIERE, 2007), Escola Unitária (GRAMSCI, 2001), politecnia, onilateralidade 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012), e, pedagogia do meio (PISTRAK, 2009).  Neste trabalho, me 

dedico as formulações marxistas. 

CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE BASE MARXISTA.  

Sobre a organização prática da escola unitária, Gramsci destacou o currículo, papel do 

estado, corpo docente, corpo físico, períodos e níveis escolares, e círculos escolares. A formulação 

desta escola se dá perante uma crise na educação italiana, que estava sob regime de ditadura fascista 

italiana e, a educação que o Estado burguês fascista daquela época oferecia era dividia em duas: a 

educação cultural e intelectual para a elite, e instrução para o trabalho e atividade manual para o 

povo a partir da proposta reformista de Giovanni Gentile2, proposta discriminatória que aprofunda 

do caráter elitista da escola tradicional. 

Para superar esse tipo de escola, Gramsci, formula uma escola para todos, quanto ao 

currículo e organização em níveis escolares, o currículo é levado em conta à idade e o 

desenvolvimento intelectual dos alunos 

A escola unitária ou de formação humanista ou de cultura geral, deveria assumir a 

tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo grau 

 
1 O movimento higienista, que tinha como uma de suas referências Miguel Couto, buscava libertar o povo da 
ignorância, e tinha a alfabetização como salvadora da nação e cura para os males da sociedade. Compreendiam a 
ignorância como doença que precisava ser tratada, e os analfabetos como pessoas que “vegetam”. Criando também um 
autoritarismo educacional 
2 Primeiro Ministro da Educação do regime fascista italiano. Realizou uma ampla reforma do sistema educacional, 
marcado pelo aumento da centralização e autoritarismo. Para entender mais as reformas idealizadas por Gentile, ver 
Horta, 2008.), 
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de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa 

autonomia na orientação e iniciativa. (GRAMSCI, 2001, p. 36) 

Portanto, esta organização se daria em nível inicial, em torno de três a quatro anos de 

duração teria como objetivo que “ao lado do ensino das primeiras noções “instrumentais” deveria 

desenvolver sobretudo a parte relativa aos “direitos e deveres”(...) isto é, as primeiras noções de 

estado e sociedade” (GRAMSCI, 2001, p. 37). E o resto do curso, com duração de cerca de seis 

anos de modo que com 15 anos o estudante já tenha concluído seus estudos elementares, concebida 

como fase decisiva.  

Na qual se tende criar os valores fundamentais do “humanismo”, a autodisciplina 

intelectual e a autonomia moral necessária a uma posterior especialização (...) o estudo 

e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida devem começar nessa 

última fase da escola, não devendo mais ser um monopólio da universidade (...) essa 

fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento da responsabilidade 

autônoma dos indivíduos, deve ser uma escola criadora. (GRAMSCI, 2001, p. 39)   

Este tipo de escola é formulado tanto para a formação de intelectuais como para a formação 

da consciência, que é a aquela concepção crítica, e que inclusive critica o próprio mundo, é aquela 

que significa  

Torná-la unitária e coerente e eleva-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial 

mais desenvolvido. Significa, portanto, criticar, também, toda a filosofia até hoje 

existente na medida em que ela deixou estratificações consolidadas na filosofia 

popular. O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, 

isto é, um “conhece-te a ti mesmo” como produto do processo histórico até hoje 

desenvolvido, que deixou em ti uma infinidade de traços recebidos sem benefício no 

inventário. Deve-se fazer inicialmente este inventário (GRAMSCI, 1999 p. 95). 

A educação politécnica e onilateral, são formulações a partir de Marx, implementada e 

aprofundadas teoricamente por seus seguidores, entre eles Nadyezhda K. Krupskaya, Moisey M. 

Pistrak, Viktor N. Shulgin e Anatoli V. Lunatcharsky, em plena Revolução Russa (1917).  Uma 

educação que seja realmente formadora e integral, para Marx (2002, apud QUARESMA, 2018), é 

aquela educação para o trabalhador, que integre educação intelectual, educação corporal e 

tecnologia, tomando o trabalho como princípio educativo, buscando a união entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, e entre ciência e técnica para levar os trabalhadores à compreensão 

técnico-científica dos processos produtivos e para a construção de uma nova conformação social 

orientada sob o projeto da própria classe trabalhadora.  
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Para Marx, esse princípio pedagógico, é a práxis. Uma articulação teórica e prática que 

busca a superação do modo de produção vigente na sociedade capitalista, com fundamentação da 

união do trabalho e do ensino. Essa perspectiva pedagógica indica que “toda a noção de 

transformação do homem, de construção de sua humanidade está assente na ideia da 

autotransformação, que se dá através da própria atividade humana, consciente, mediada 

linguisticamente e realizada socialmente” (SOUSA JUNIOR, 2010, p. 20). Ainda para o autor, a 

educação deve ter o objetivo econômico e político de recolocar o trabalhador no controle do 

processo de produção material e simbólico.  

Politecnia e onilateralidade são dois conceitos distintos que se opõem mutuamente, 

mas que, na proposta de Marx, se complementam. Enquanto a politecnia diz respeito a 

um tipo de formação de indivíduo trabalhador no âmbito da produção capitalista, a 

onilateralidade se refere a formação do homem mesmo, ou seja, do homem que se 

libertou das determinações da sociedade burguesa negadora da humanidade livre. Os 

dois conceitos guardam entre si uma distinção fundamental: o primeiro referente a 

educação politécnica, traz consigo uma limitação, pois comporta apenas uma série de 

habilidades manipuladoras e conhecimentos técnicos úteis para a produção social; o 

segundo, referente a formação onilateral, representa uma formação ampla do homem 

nas suas múltiplas possibilidades, enquanto ser livre que só se constrói em relações 

sociais livres; enquanto a politecnia se mostra uma proposta de educação/formação 

articulada às possibilidades dialéticas da contradição do trabalho abstrato, a 

onilateralidade precisa articular-se a todo o conjunto das atividades humanas, portanto 

às dimensões do trabalho e da práxis social livre e da sociabilidade não 

alienada/estranhada. (SOUSA JÚNIOR, 2010, p. 74). 

A categoria trabalho é um elemento fundamental para compreender a concepção de 

politecnia, pois a pedagogia marxista trabalha com a inter-relação entre homem, natureza, 

linguagem, processo histórico e relações sociais, e vida é produzida pelo trabalho. A articulação de 

todo esse processo formativo tem como objetivo a formação do homem onilateral e da sociabilidade 

livre. O trabalho como processo fundamente do ser humano, toma destaque como princípio 

educativo. Pois a educação não pode ser separada da vida social.  

Na contrapartida destas formulações de educação integral, autores como Barbosa e Maciel, 

(2016), Gomes, Lôbo, Ferrazzo, (2016), Silva e Silva (2013), concluem que no programa norteador 

de educação integral do país o Programa Mais Educação (que foi alterado em 2016, para Novo Mais 

Educação), as escolas públicas se tornaram escolas especializadas na gestão e controle da pobreza, 

fortalecendo que a educação integral neste programa se apresenta apenas enquanto expansão da 
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jornada escolar, e consagrando o assistencialismo a partir da ampliação de suas responsabilidades e 

da diminuição da escolarização, assim como aconteceu no caso dos CIEPs (criados na década de 

80), cristalizando tipos de escolas “especializadas” em alocar e manter os sujeitos na vida 

econômica, política e social. (Algebaile e Rissato, 2015). 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa, busca analisar as concepções de educação integral, a partir de 

educadores marxistas que elaboraram teorias e as colocaram em prática sobre uma formação que 

seja formadora do ser humano. A partir desta breve aproximação do que seja uma educação integral 

formadora e emancipadora, analiso as políticas sobre o tema no Brasil e, principalmente no atual 

governo brasileiro. Para isso, além dos autores citados, utilizo fontes digitais, entrevistas e dados, 

para compreender o desenho do atual governo, visto que o mesmo “inovou” tanto em sua 

campanha, quanto em sua atuação, estando centrado seus pronunciamentos e opiniões nos meios 

digitais. 

A fonte jornalística que aqui uso, é exclusivamente como fonte de informações fatuais, 

utilizadas criticamente e sem deixar de se levar pelo discurso da fonte, e sim os fatos que nela estão 

sendo apresentados. Para daí realizar a análise cuidadosa e não superficial. 

A EDUCAÇÃO E(EM) TEMPO INTEGRAL NO GOVERNO BOLSONARO.  

Em campanha eleitoral, um dos destaques era a ênfase que o presidenciável e atual 

presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, daria à educação infantil, básica e técnica, e também à 

educação a distância nos níveis básico, médio e superior que seria uma alternativa para as áreas 

rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais. Em seu seu plano de 

governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) há época das eleições, indicou o Brasil 

gasta mais com ensino superior do que com o ensino básico, e defende que isso seja invertido, 

também em sua campanha usou do discurso de combate a ideologia de gênero dentro das escolas. 

Porém, não fugiu da mídia sua verdadeira intenção sobre a educação do País, quando ainda em 

campanha, declarou que o ensino a distância para reduzir custos da educação no país3. A redução de 

 
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-propoe-ensino-a-distancia-para-combater-
marxismo-e-reduzir-custos.shtml  
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custos e corte de verbas, é o que mais aconteceu no Ministério da Educação (MEC), porém, 

interessa aqui a análise de recursos e repasses as políticas de educação e (em) tempo integral. 

Neste primeiro ano de governo, o Ministério da Educação (MEC), teve dois ministros, o 

primeiro Ricardo Rodrigues, foi demitido no dia 08 de abril, pelo então presidente, em uma de suas 

redes sociais e, como substituto é nomeado Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. Para o 

então ministro, o Brasil não precisa aumentar os gastos com educação, e que é preciso usar de 

“humor e inteligência” para “ganhar a juventude”4, e, na posse do novo ministro, o presidente 

indicou que um dos objetivos da pasta é “desestimular o interesse de crianças e adolescentes por 

política nas escolas”5. Outro destaque deste período é o acentuado congestionamento de verbas para 

a educação, conforme entrevista concedida ao jornal eletrônico “O Estadão”, “o orçamento do ano 

de 2019 previa defcit de até R$ 139 bilhões.” – MEC.  

A educação foi a pasta que recebeu o maior contingenciamento, com cerca de R$ 5,7 

bilhões congelados. Com isso, o Orçamento disponível para fazer investimentos ou 

fornecer serviços passou de R$ 23,3 bilhões para R$ 17,5 bilhões - bloqueio de 25%. 

O Orçamento total atualizado da pasta para o ano de 2019 é de R$ 117,1 bilhões. 

(MEC). 

Dando destaque a política de educação integral, O Jornal eletrônico “Folha de são Paulo”6 

por meio da Lei de Acesso à Informação e do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento do Governo), divulgou que não houve repasse para o apoio à educação integral nos 

ensinos fundamental e médio. Porém, o fomento para o ensino integral vinha ocorrendo por meio do 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), que não estava incluído nas rubricas de 

contingenciamento de R$ 5,7 bilhões. Portanto, não havia previsão de redução de verbas para a 

educação integral, e também para obras de acessibilidade, fornecimento de água, internet e apoio as 

escolas rurais, que são modalidades especificas do PDDE. Executou-se apenas modalidades básicas. 

De forma geral os dados apresentados pela Folha de São Paulo, coletados no FNDE e SIOP, 

os repasses foram irrisórios, e se tratando da educação integral, não ouve repasse. 

Consequentemente, o número de escolas impactadas com a verba e os programas, passou de 34.194 

 
4 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/08/a-gente-gasta-como-os-ricos-e-tem-resultado-dos-
pobresleia-frases-do-novo-ministro-da-educacao.ghtml   
5 Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-queremos-uma-garotada-que-comece-a-nao-
seinteressar-por-politica,70002785320  
6 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/07/governo-corta-repasse-para-educacao-basicae-
esvazia-programas.shtml  
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em 2017 para zero em 20197. O que se observa, é um esvaziamento de políticas públicas que 

incentivam as propostas de educação em tempo integral no país. 

Bloqueios na área da educação estão se tornando frequentes, como o bloqueio de R$ 1,4 

bilhão de reais8, distribuídos entre nove secretarias, entre estas, a Secretaria de Educação, teve um 

corte de R$ 348 milhões de reais. E para o ano de 20209 

O orçamento do Ministério da Educação (MEC) para 2020 prevê uma queda de 54% 

nos recursos destinados ao apoio à infraestrutura para a educação básica, se 

comparada à proposta apresentada em 2018 para o orçamento deste ano. Serão R$ 

230,1 milhões ante R$ 500 milhões autorizados anteriormente. 

CONCLUSÕES 

O trabalho apresentar formulações de concepções de educação integral, formadores de 

sujeitos amparados por princípios intelectuais, sociais, científicos, democráticos, autônomos, 

críticos, e, em como se dá a ênfase na educação integral no Brasil no tempo presente. Pauta esta que 

teve muito destaque, tanto em figuras representativas como Anísio Teixeira, em políticas como os 

CIEPs, e com programas de grande destaque como Programa Mais Educação (2007) e Novo Mais 

Educação (2026).  

No entanto, que se observa é o substancial esvaziamento de recursos da pasta, não só da 

educação integral, do próprio Ministério da Educação. Por fim, em oposição completa à educação 

minimalista, excludente, limitada e limitante que se impõe nesse cenário, vemos que é de nossa 

vital necessidade refletir, conhecer e discutir a visão e a perspectiva da educação colocada por 

grandes pensadores socialistas, que entendem e defendem a ideia de seres humanos plenamente 

desenvolvidos, nos princípios da educação politécnica, omnilateral e unitária, educação que busca 

formação de qualidade, democrática, com conhecimento fundamentados historicamente, 

socialmente, cientificamente e tecnologicamente, uma educação, realmente, integral. 

 
7  Na matéria, o jornal eletrônico publicou tabelas exemplificando o impacto tanto de verba quanto de escolas. 
8 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/novo-bloqueio-do-orcamento-atinge-r-348-milhoes-
daeducacao.shtml 
9 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/09/13/orcamento-do-governo-federal-preve-cortes-para-
educacao-basica-em-2020.ghtml 
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Resumo 

O presente trabalho, propõe uma análise de base teórica marxista sobre o conceito de educação 
integral, e seus reflexos no Brasil, a partir do atual governo presidido por Jair Messias Bolsonaro, este 
que tanto usou em seus discursos eleitoreiros a pauta educacional, com uma bela propaganda política, 
porém, o que temos é uma falta de políticas que realmente se efetive na prática, que possa oferecer uma 
escola completa, e não uma escola assistencialista, compensatória de infraestrutura precária em que 
tenta “sobreviver” em meio aos cortes que se tem efetivado na Educação. Conclui-se que no primeiro 
ano de governo, a área educacional recebeu pouco destaque e um expressivo corte, gerando o 
esvaziamento e descontinuidades de políticas, entre elas a educação em tempo integral, vigente no país 
pelo menos desde 2007 com a implementação do programa Mais Educação, instituído no governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). A indução do tempo integral nas escolas brasileiras, se justifica 
como a “necessidade” para a melhoria da “qualidade” da educação, colocando neste tempo estendido 
uma forma de se conseguir essa “qualidade” que é medida por índices de provas externas. O expressivo 
esvaziamento, caracteriza como desresponsabilização do Estado na garantia de educação e 
provisoriedade do processo educativo, induzindo como forma de melhorar o desempenho a 
privatização do espaço público. Portanto, o interesse de adentrar cada vez mais no debate de educação 
integral se faz necessário, pois, é nesse sentido que as políticas em tempo integral vêm se 
materializando, com o apoio de agentes externos a escola como o grande empresariado e organizações 
sociais. 

Palavras-chave: Educação integral; Estado; Políticas públicas; 
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Resumo 

Neste painel temos por objetivo investigar políticas de currículo para a docência em diferentes escalas 
de produção de políticas (nacional/global). Tomamos para análise textos e discursos políticos de 
organismos internacionais, nacionais e políticas públicas para a docência. O artigo intitulado “Relatório 
de Monitoramento Global da Educação e discursos sobre equidade – colocando em suspeição o que se 
pretende afirmar” traz uma interpretação dos processos de articulação discursiva presentes no texto 
político elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
UNESCO, destacando as aproximações entre os significantes equidade, justiça social e emancipação do 
sujeito. Já o artigo “Educação matemática e docência no âmbito de projetos instituídos para o segundo 
ciclo de ensino” tem como foco compreender as concepções de ensino da matemática expressas 
através das falas dos professores. Questiona a efervescência de prescrições direcionadas ao trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido pelos professores dos anos iniciais, ante ao desafio de favorecer o 
“melhor desempenho dos/as alunos/as”, sobretudo nas avaliações em larga escala, proposta pelas 
atuais ações da política pública. O terceiro artigo “Políticas de currículo para a formação de professores: 
uma discussão sobre a Base Nacional para Formação de Professores” investiga os sentidos atribuídos à 
docência nos discursos da BNFC, que apontam o professor como o principal responsável pelo sucesso 
na aprendizagem dos estudantes. Os trabalhos articulados neste painel buscam investigar textos 
normativos que produzem sentidos para a docência, defendendo a participação ativa dos sujeitos 
(professores e alunos) na construção do conhecimento de forma dialógica, crítica e criativa. Aspectos 
que podem ser cotidianamente construídos nas salas de aula e que independem de prescrições 
curriculares e normativas. 

Palavras-chave: Políticas de Currículo, Docência, Formação de professores, Formação continuada.  

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO E DISCURSOS SOBRE 

EQUIDADE – COLOCANDO EM SUSPEIÇÃO O QUE SE PRETENDE AFIRMAR 

Andréia Mello Rangel – SEEDUC/RJ 

INTRODUÇÃO 

 O empreendimento analítico da Teoria do Discurso e o potencial crítico desse aporte teórico 

e de suas traduções para o campo da educação no Brasil (LOPES; MACEDO; DIAS) orientam este 

breve estudo e apontam para a possibilidade de compreensão de que há, em textos de organismos 

internacionais, o desenho de políticas de currículo. Portanto, respeitados os limites deste trabalho, 

apresento também reflexões sobre as estratégias criadas para a hegemonização discursiva de um 

dado sentido para equidade em um texto político que propõe realizar um monitoramento da 

educação. 

 Tais reflexões são realizadas em uma perspectiva teórica que compreende que a ideia de 

estrutura pode ser deslocada para a noção de discurso (LOPES; MACEDO, 2011). Assim, são 

brevemente apresentadas algumas das possíveis relações construídas entre a Teoria do Discurso e a 

pesquisa em educação por meio da resumida discussão de determinados conceitos-chave da TD – 
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hegemonia, articulação e ponto nodal – os quais considero serem relevantes para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

TEORIA DO DISCURSO E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

A Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe, conforme destaca Mendonça (2012, p. 206), 

“deve ser lida como uma empreitada intelectual no sentido de fornecer ferramentas teóricas para a 

explicação de fenômenos sócio-políticos”. Portanto, além de um estudo teórico, a TD é uma 

ferramenta de análise política que apresenta um grupo de categorias analíticas desenvolvidas a 

partir de como discurso é significado. Assim, a categoria discurso possui centralidade explicativa 

para essa teoria. 

Burity (2010) cita Laclau (2000) que em A razão populista, a fim de destacar a radicalização 

promovida pela TD em direção à postulação de discurso como ontologia social, afirma que: 

O discurso é o terreno primário de constituição da objetividade como tal. Por discurso, 

como já tentei esclarecer várias vezes, não quero dizer algo que seja essencialmente 

restrito às áreas da fala e da escrita, mas qualquer complexo de elementos no qual as 

relações cumpram um papel constitutivo. Isto quer dizer que os elementos não 

preexistem ao complexo relacional mas se constituem através dele. Assim, “relação” e 

“objetividade” são sinônimos (LACLAU, 2000, p. 68). 

Desse modo, a linguagem, as práticas, as instituições são compreendidas em termos 

laclaunianos como discurso e produzem sentidos pelos sujeitos; sentidos esses que podem se 

hegemonizar (precária, contingencial e provisoriamente) e forjar políticas. O discurso constrói o 

social, é forma de ordená-lo, mas também maneira de subversão e de reordenamento, de outros 

modos, do social. 

Ao traduzirem os estudos laclaunianos para o campo educacional, e, assim, discutirem sobre 

as tradições curriculares, Lopes e Macedo (2011, p. 40) afirmam que cada uma dessas tradições “é 

um discurso que se hegemonizou e que, nesse sentido, constituiu o objeto currículo, emprestando-

lhe um sentido próprio”. As autoras, ao continuarem as considerações a respeito de como currículo 

pôde/pode ser significado, apontam para as problematizações que o registro pós-estrutural 

possibilita construir acerca dos estudos sobre currículo: 

Tais tradições não captam, de diferentes maneiras, um sentido para o termo. Elas o 

constroem, criam um sentido sobre o ser do currículo. São um ato de poder, na medida 

em que esse sentido passa a ser partilhado e aceito. Aceitar, como fizemos, que essas 
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tradições definem o ser do currículo não implica assumi-las como metanarrativas ou 

como produtoras da verdade sobre o currículo. Ao contrário, a postura pós-estrutural 

nos impele a perguntar como esses discursos se impuseram e a vê-los como algo que 

pode e deve ser desconstruído (LOPES; MACEDO, 2011, p. 40-41). 

Oliveira (2018) destaca a importância do debate dessa teoria na realização de pesquisas em 

educação, especificamente sobre políticas de currículo. A autora, citando Lopes (2013), entende “o 

campo educacional como um campo político, como produtor de sentidos, destituído de verdades 

fundantes, que desestabiliza consensos, gera antagonismos, dissensos e exclusões em torno de sua 

abordagem” (OLIVEIRA, 2018, p.12). 

É nesse registro que inscrevo a discussão que apresento sobre os sentidos de equidade no 

Relatório de Monitoramento Global da Educação e coloco em suspeição o que se pretende afirmar 

sobre alguns desses sentidos presentes no referido texto político e aqui destacados. Para isso, 

considero importante avançar em direção à discussão de alguns conceitos-chave da TD, os quais 

aponto como relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. Importa ressaltar que não intento 

pormenorizar todos os conceitos da teoria. Essa atividade, inclusive, não é possível se 

considerarmos o próprio registro teórico em que insiro este trabalho. Tenciono, nas linhas que 

seguem, a partir de um recorte específico e arbitrário, trabalhar com conceitos que podem contribuir 

para o que propõe este estudo. 

Sobre a questão da hegemonia, é possível afirmar que está presente em diferentes estudos e 

perspectivas. Ela é relevante para os estudos pós-estruturais e central na Teoria do Discurso. Laclau 

e Mouffe ampliam o conceito de hegemonia gramsciano1 e desenvolvem um modo de pensar 

baseado principalmente em aportes pós-estruturais sobre a linguagem e sociedade. 

Para os autores, a “hegemonia supõe um caráter aberto e incompleto do social, que ela só 

pode ter lugar em um campo dominado por práticas articulatórias” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 

213). Desse modo, a hegemonia deve ser entendida como um momento em que determinada 

formação discursiva impõe-se como o sentido universal. Ela parte de um discurso particular que 

reúne diferentes sentidos e que, a partir de um processo articulatório, torna-se um universal, embora 

de modo instável. 

A noção de articulação que torna universal o particular, tal como desenvolvida por Laclau e 

Mouffe (2015), é formulada em uma estrutura descentrada, que problematiza qualquer 
 

1 Em Alves (2010), é discutida a noção de hegemonia nos pensamentos de Antônio Gramsci e de Ernesto Laclau e 
ChantalMouffe, assinalando as aproximações e os afastamentos entre as duas perspectivas. 
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essencialização dos sujeitos. A despeito de a existência da estrutura não ser negada, ela não é vista 

como determinante para as posições sociais, uma vez que estas são sustentadas pelo processo 

articulatório entre os sujeitos que procuram representar um discurso hegemônico. 

É afastada, assim, a ideia de uma estruturação econômica e a estrutura é considerada como 

não tendo nela mesma um princípio capaz de explicar seu próprio fechamento (LOPES; 

OLIVEIRA, 2017). Como destacam Lopes e Oliveira (2017, p. 4), ao discutirem aspectos que 

envolvem a noção de articulação, “sempre há novos jogos de linguagem produzindo novos sentidos 

e novas reestruturações, novas articulações.” 

Desse modo, a relação política é aqui entendida como uma relação de representação (que 

não é plena). Um particular que universaliza considerando apenas a sua particularidade não pode se 

assumir hegemônico, pois não estabelece relação com outras identificações que estão em marcha. 

Conforme destaca Lopes (2011), “No processo de constituição do social, contudo, provisória e 

contingencialmente, há fixação parcial dos sentidos possíveis no processo articulatório – na 

transformação de elementos em momentos do discurso e, portanto, na formação social e na 

formação de identidades” (LOPES, 2011, p.36). 

Para que uma particularidade universalize, ela precisa considerar outras particularidades, 

representar outros processos de identificação. A supressão da dicotomia universal/particular pode 

ser mais bem compreendida com a categoria do ponto nodal. “São os pontos nodais que permitem 

que seja estabelecida a equivalência entre elementos diferentes, tornando-os momentos da prática 

articulatória.” (LOPES, 2011, p. 36). O ponto nodal representa um discurso hegemonizado que, 

embora provisoriamente, consegue articular em torno de si outros discursos. 

Isto posto, destaco a importância da reflexão acerca de forças imbricadas nas disputas de 

sentidos sobre equidade e de compreensões criadas para que um determinado sentido seja 

hegemonizado no Relatório de Monitoramento Global da Educação, elaborado pela UNESCO. Para 

isso, considero potente o enfoque pós-estrutural e pós-fundacional da Teoria do Discurso. 

EQUIDADE - COLOCANDO EM SUSPEIÇÃO O QUE SE PRETENDE AFIRMAR 

Com relação às possíveis produções de sentido para o significante equidade no Relatório de 

Monitoramento Global da Educação, destaco o momento em que o referido texto discorre sobre a 

equidade como uma das dez metas do quarto objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS 4), qual seja “Assegurar educação de qualidade para todos”. 
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 Antes, porém, de avançar na discussão a qual este texto precisamente propõe, exponho uma 

breve apresentação das produções de sentido para equidade no pensamento ocidental. Tal 

apresentação não objetiva pormenorizar como o significante equidade é significado por diferentes 

atores tampouco discutir as produções de sentido desse significante por meio de uma perspectiva 

que considera a primazia de verdades fundantes, próprio de um registro racionalista e essencialista.  

Essa breve apresentação a respeito de como equidade pode ser significada em trabalhos 

construídos em diversos períodos históricos e em diferentes bases teóricas, elaborados por autores 

que se aproximam e se distanciam em seus entendimentos a respeito do tema, aponta para a 

compreensão, na perspectiva pós-estrutural e pós-fundacional assumida pela Teoria do Discurso (a 

qual estou vinculada), que não é possível responder “o que é equidade?”, destacando algo que lhe 

seja inerente, mas apenas para acordos acerca dos sentidos de tal termo, os quais são sempre 

parciais, precários e historicamente situados. Portanto, amparada na abordagem discursiva, saliento 

que esta resumida apresentação tem por objetivo contestar aspectos relacionados com a centralidade 

de um discurso sobre equidade, o qual é articulado pelo texto político interpretado neste estudo. 

 Feldens (2010), em trabalho que procura discorrer sobre as aproximações entre a teoria da 

justiça de Aristóteles e a teoria da justiça como equidade em John Rawls, aponta que a teoria 

desenvolvida por Rawls apresenta uma concepção razoável de justiça para as instituições básicas da 

sociedade, por meio da definição da maneira mais justa de distribuição de direitos e deveres 

fundamentais pelas instituições sociais. Segundo o pesquisador: 

A justiça como equidade apresentou uma alternativa à doutrina utilitarista, estipulando 

que todos os cidadãos possuem uma inviolabilidade fundada na justiça, proibindo que 

a perda da liberdade de alguns seja admitida em razão do bem-estar maior da 

sociedade. Os direitos assegurados por essa teoria não estariam, assim, sujeitos a 

nenhuma espécie de negociação política, nem a interesses sociais (FELDENS, 2010, 

p. 2-3). 

De acordo com os estudos de Feldens (2010), essa teoria foi, com o tempo, sofrendo 

correções e acréscimos devido às críticas sofridas por Rawls, até resultar na publicação das obras 

seguintes do autor, nas quais ele promove consideráveis mudanças em relação à ideia propagada 

inicialmente, o que fez com que seu pensamento se aproximasse do pensamento aristotélico. Assim, 

a justiça seria indissociável da polis, ou seja, da vida em comunidade, desenvolvendo-se a partir 

desse conhecimento prático de senso comum e se realizando na prática constante da relação com o 

outro (FELDENS, 2010).  
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 Referindo-se às teorias de Rawls e de Aristóteles, o pesquisador destaca que “Nota-se que 

em ambas as teorias há uma defesa da educação e da melhoria da consciência ética dos cidadãos por 

meio de uma práxis moral, visando constituir uma sociedade justa que garanta a vida plena aos 

cidadãos” (FELDENS, 2010, p. 9). Assim, é possível interpretar que a teoria da justiça de 

Aristóteles e a teoria da justiça como equidade de Rawls guardam a ideia de um sujeito pleno, 

consciente, que acredita em uma verdade válida para todos, um sujeito racional. 

 Essa forma de compreensão do sujeito é colocada em debate pelos estudos de registro pós-

estrutural, ao qual este trabalho está vinculado. Tedeschi e Pavan (2017, p. 686) afirmam que “entre 

as concepções de sujeito que mais marcaram a educação e o currículo na modernidade está o cogito 

cartesiano, um ‘eu’ unificado e coerente, fixo e permanente, origem e causa da ação.” As autoras 

compreendem que nos estudos educacionais e especificamente do currículo esse sujeito centrado, 

controlador, capaz de ordenar, de classificar, de incluir e/ou de excluir, cuja única referência é ele 

mesmo, vê o outro como um problema que deve ser superado. Assim sendo, “questões que 

envolvem identidades e diferenças, que envolvem o outro, precisam ser tematizadas e consideradas 

como problemas sociais e pedagógico-educacionais” (TEDESCHI; PAVAN, 2017, p. 693). 

 No Relatório de Monitoramento Global da Educação, a equidade é apontada como uma das 

dez metas do quarto objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4) - “Assegurar 

educação de qualidade para todos”. O documento sinaliza que “A Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável destaca a necessidade de monitorar a equidade em uma variedade de características 

individuais, de insumos e resultados, e de níveis educacionais” (UNESCO, 2017, p. 44). Em 

seguida, apresenta dados com relação à paridade de gêneros no mundo e aponta preocupação em 

relação a esse aspecto destacando que  

As disparidades de gênero nos resultados da aprendizagem apresentam, muitas vezes, 

padrões inesperados entre disciplinas e ao longo do tempo. Por exemplo, em alguns 

países de renda baixa e média na América Latina e Caribe e na África Subsaariana, há 

uma desvantagem clara para as meninas em matemática ao final da educação primária. 

No primeiro nível da educação secundária, os países parecem apresentar, em média, 

paridade de gênero nos resultados do aprendizado, embora apenas para um conjunto 

diferente de países e avaliações de aprendizagem (UNESCO, 2017, p.44 - 45). 

 O documento sinaliza, ainda, preocupação com os dados que apontam que as mulheres estão 

sub-representadas em cargos de gestão educacional, o que parece reforçar a interpretação de que o 

relatório mobiliza um sentido para equidade como justiça. Segundo informações apresentadas no 

texto: 
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No Japão, 39% dos professores do primeiro nível da educação secundária são 

mulheres, mas apenas 6% delas ocupam cargos entre os diretores. Onde há dados 

disponíveis para níveis diferentes, a parcela de mulheres em papéis de liderança 

diminui na medida em que os níveis aumentam. Na Áustria, 79% dos diretores de 

escolas primárias são mulheres, comparado com 32% nas escolas do primeiro nível da 

educação secundária (UNESCO, 2017, p. 45). 

Ao discorrer sobre a dificuldade que há, segundo o documento, em comparar a língua entre 

os países, o relatório aponta a língua como “um fator que exerce um impacto brutal sobre a 

equidade” (UNESCO, 2017, p. 45-46). De acordo com o documento: 

A instrução em língua materna por pelo menos seis anos aumenta o desempenho dos 

estudantes. Uma análise dos documentos de políticas de 21 países do sul e do leste da 

África mostra que a maioria tem uma política de educação bilíngue de transição, que 

ensina uma ou mais línguas locais até o quarto ou quinto ano. No entanto, nem sempre 

as políticas são implementadas, devido a restrições de recursos ou à resistência de 

atores importantes, como professores e pais ou responsáveis (UNESCO, 2017, p. 46). 

É possível, considerando os apontamentos realizados pelo documento com relação ao ensino 

de língua materna, questionar: O ensino de língua materna poderia garantir o desempenho dos 

estudantes? Ao ensinar a língua materna, os professores não estariam ensinando uma variante que 

se convencionou padrão? O ensino dessa variante precisaria “apagar” os processos de identificação 

linguísticos desses estudantes, a fim de garantir o aumento de seus desempenhos e a equidade? Por 

que, de acordo com o que frisa o documento, professores, pais ou responsáveis apresentam 

resistência às políticas de educação bilíngue de transição, a qual ensina uma ou mais línguas locais 

até o quarto ou quinto ano em determinados países do sul e do leste da África? 

 Não proponho responder a esses questionamentos; não porque acredito que não deva tentar 

respondê-los, mas porque não gostaria de fechar nestes escritos os processos de significação que 

proponho colocar em marcha ao sobrelevar essas interrogações. Desejo destacar que realizo apostas 

na interpretação que ao enfatizar a língua como um fator que exerce extraordinário impacto sobre a 

equidade e que a instrução em língua materna aumenta o desempenho dos estudantes, o Relatório 

de Monitoramento Global da Educação aponta para a compreensão de estratégias realizadas para 

mobilizar a construção da hegemonia de um sentido para equidade alinhado a uma justiça social 

distributiva, a qual é preocupada em “ocultar” as diferenças e em promover uma emancipação no 

sentido de estabelecer aprioristicamente o projeto emancipatório do sujeito. 
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 Macedo e Ranniery (2018), ao discutirem sobre a ideia de público em diálogo com as 

políticas curriculares, defendem que políticas que têm a equidade como princípio podem assumir 

que “a política endereça o público como cidadão, trabalhador e humano, sujeitos capazes também 

de reconhecer a alteridade”  (MACEDO; RANNIERY, 2018, p. 744-745). No entanto, a autora e o 

autor julgam importante problematizar os modos de endereçamento “porque eles naturalizam e 

justificam um estar-fora, um não-caber no público endereçado pelas políticas a ele destinadas”, uma 

tentativa de “encaixe em um projeto coletivo de identidades construídas a priori”. Segundo Macedo 

e Ranniery (2018): 

A mesmidade que marca o público como endereçamento das políticas curriculares 

recentes não é definida apenas, ou mesmo prioritariamente, em termos de conteúdo. A 

própria decisão sobre como as políticas públicas devem agir – via proposição de 

normas centralizadas direcionadas a todos – é parte dessa definição do outro como 

público (MACEDO; RANNIERY, 2018, p. 745). 

Os autores sinalizam que “não se trata, portanto, de negar que as políticas públicas, em 

nome da democracia e da igualdade que elas encarnam, devam se destinar a todos.” (MACEDO; 

RANNIERY, 2018, p. 747). Porém, os pesquisadores argumentam em favor de uma ideia de todos 

como diferença em movimento:  

Nosso movimento teórico é pensar o todos como diferença em movimento, uma 

espécie de “fuga queer (...) para atingir a visibilidade da vida fora de seus [do 

reconhecimento] termos” (Butler, 2018, p. 69), quando esse reconhecimento “pode 

servir ao propósito do escrutínio, da vigilância e da normatização”(Butler, 2018, p. 69) 

(MACEDO; RANNIERY, 2018, p.747 – grifo dos autores). 

Com essa interpretação, a emancipação também é ressignificada. Conforme apontam Lopes 

e Macedo (2011): 

O projeto emancipatório pressupõe um sujeito uno, centrado, capaz de conscientizar, 

se comprometer e atuar na defesa de conhecimentos e ações também emancipatórias. 

Diferentemente, na teoria do discurso, o sujeito não existe antes da ação política, mas 

se constitui por essa ação. Portanto, a emancipação e o projeto emancipatório não 

existem fora da ação política. São construídos na medida em que atuamos 

politicamente (LOPES; MACEDO, 2011, p. 182). 

Talvez seja possível pensar em uma equidade que não preconize um projeto previamente 

dado. Contestar, com base no que defende a posição pós-estrutural, a forma como equidade é 

significada no Relatório de Monitoramento Global da Educação, elaborado pela Organização das 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO pode significar não calar outras 

vozes e possibilidades de relação com o outro.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Com base na Teoria do Discurso, entendo que a complexidade do social impede a completa 

universalização de conteúdos particulares. Significados são sempre fechados de modo provisório, 

contingente e precário, o que faz com que os projetos em torno da universalização de um sentido 

para equidade sejam limitados. Contudo, a tentativa de controle do currículo e das infinitas 

possibilidades de processos de identificação caminham em sentido contrário ao entendimento de 

educação que defendo, qual seja, como possibilitadora das mais variadas experiências e múltiplas 

subjetividades, como aquilo mesmo que permite emergir a diferença, como processo que não reduz 

o conhecimento ao saber fazer e que desponte as artes, a poesia, o belo e não bloqueie o diferir. 
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Resumo 

Este estudo, orientado teórico-metodologicamente pela abordagem pós-fundacional e pós-estrutural da 
Teoria do Discurso (TD) de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, objetiva apresentar as minhas apostas 
de interpretação dos processos de articulação discursiva presentes no texto do Relatório de 
Monitoramento Global da Educação, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura – UNESCO. Para isso, destaco o significante equidade e suas possibilidades de 
aproximação com o que pode ser significado como justiça social e emancipação do sujeito 
(considerando um registro normativo propositivo). Destaco a importância da reflexão acerca de forças 
imbricadas nas disputas de sentidos sobre equidade e de compreensões criadas para que um 
determinado sentido seja hegemonizado no referido Relatório. O Relatório de Monitoramento Global 
da Educação aponta para a compreensão de estratégias realizadas para mobilizar a construção da 
hegemonia de um sentido para equidade alinhado a uma justiça social distributiva, a qual é preocupada 
em “ocultar” as diferenças e em promover uma emancipação no sentido de estabelecer 
aprioristicamente o projeto emancipatório do sujeito. Talvez seja possível pensar em uma equidade que 
não preconize um projeto previamente dado. Contestar, com base no que defende a posição pós-
estrutural, a forma como equidade é significada no Relatório de Monitoramento Global da Educação, 
elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO 
pode significar não calar outras vozes e possibilidades de relação com o outro. Com base na Teoria do 
Discurso, entendo que a complexidade do social impede a completa universalização de conteúdos 
particulares. Significados são sempre fechados de modo provisório, contingente e precário, o que faz 
com que os projetos em torno da universalização de um sentido para equidade sejam limitados. 

Palavras-chave: Políticas de Currículo; Teoria do Discurso; Docência; Equidade. 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E DOCÊNCIA NO ÂMBITO DE PROJETOS INSTITUÍDOS 

PARA O SEGUNDO CICLO DE ENSINO 

Cristiane Custódio de Souza Andrade – SEMECT/FME 

INTRODUÇÃO 

Eu dei uma atenção maior pro português, do que a matemática, porque eles não 

sabiam nem escrever, não sabiam ler... então, eu dei um enfoque maior pro português, 

sinto que ficou faltando essa parte da matemática...(Professora do Reforço Escolar no 

ano de 2015) 

Trabalho muito a leitura para poder dar a matemática, porque se não souber ler, não 

vai saber matemática!... (Professora do Reforço Escolar no ano de 2015) 

As falas destacadas em epígrafe representam relatos das professoras dos anos iniciais, ante o 

desafio de ensinar matemática e língua portuguesa para alunos considerados com baixo 
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desempenho frente as habilidades esperadas para o 2º Ciclo de ensino. Inserem-se no conjunto de 

dados produzidos em minha dissertação para obtenção do grau de mestre. Foram produzidos em 

espaços de formação continuada, no âmbito do Projeto de Reforço Escolar em uma Rede Municipal 

de Educação no ano de 2015. 

A análise das falas das professoras nos sugere estar implícita certa concepção de ensino que 

tem a alfabetização na língua materna como “pré-requisito” para aprender/ensinar matemática. E 

embora não seja infundado o pressuposto de que o conhecimento da língua materna é importante 

para a compreensão do significado dos saberes matemáticos, isto não é determinístico, visto que 

muitas atividades com a matemática podem ser desenvolvidas através do uso da oralidade e com 

materiais concretos, manipuláveis... 

Para Machado (1998), desde os primeiros anos de escolaridade, a matemática e a língua 

materna constituem conhecimentos básicos nos currículos escolares, favorecendo compreender que 

entre ambos os sistemas de representação - alfabeto e números, há um certo paralelismo e 

interdependência, de modo que não se justifica aprendê-los isoladamente ou em momentos 

distintos.  

[...] mesmo no tempo em que dizia que as pessoas iam à escola para aprender a ‘ler, 

escrever e contar’, o ensino de Matemática e o da Língua Materna nunca se 

articularam para uma ação conjunta, nunca explicitaram senão relações triviais de 

interdependência. É como se as duas disciplinas, apesar de longa convivência sob o 

mesmo teto – a escola – permanecessem estranhas uma à outra, cada uma tentando 

realizar sua tarefa isoladamente ou restringindo ao mínimo as possibilidades de 

interações intencionais (MACHADO, 1998, p. 15). 

Segundo o autor, há muito tempo a matemática e a língua materna são conhecimentos 

apreendidos pelas pessoas para a compreensão da realidade. Para ele, portanto, causa estranheza 

continuarem sendo abordados pela escola com restritas interações. Machado (1998) ainda nos 

adverte que os estereótipos amplamente difundidos sobre a matemática como conhecimento 

“rígido”, “difícil”, “estático”, destinado a mentes privilegiadas, têm dificultado seu ensino e 

aprendizagem.  

Além desta concepção de ensino, outras pautadas na linearidade, hierarquização e 

precedência lógica dos conhecimentos matemáticos estiverem presentes entre os relatos das 

professoras. Concepções fundamentadas na crença de que aquilo que o aluno “ainda não sabe” se 

constitui como limitador para a atuação do/da professor/a em sala de aula. A linearidade assim 
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compreendida, funciona como uma espécie de “currículo internalizado”, entendido como único 

caminho válido e verdadeiro, uma vez que inspirado na crença de que certos “conteúdos 

matemáticos” já deviam ter sido aprendidos pelos alunos. Para Garnica (2008),“essa certeza quanto 

a necessidade de habilidades prévias e disponíveis para o desenvolvimento do currículo escolar 

implica, frequentemente, a utilização de uma metodologia na qual as aulas são predominantemente 

expositivas” (p. 505), considerações pertinentes, face que era comum no âmbito do projeto de 

reforço, relatos nos quais era identificada a utilização de aulas expositivas seguidas de algoritmos e 

cálculos repetitivos, priorizando uma metodologia baseada na transmissão, reprodução e 

memorização de conhecimentos. 

Segundo D’Ambrosio (1993), em geral “o professor ensina da maneira como lhe foi 

ensinado” (p.38), de modo que é possível identificar, na adoção do “paradigma do exercício” e da 

“memorização da tabuada”, uma concepção de ensino que tem se manifestado em decorrência das 

experiências escolares dos sujeitos. Nesta concepção, o conhecimento é tratado como “conteúdos” a 

serem “transmitidos” ao aluno, e cuja aprendizagem é medida pela capacidade de receber 

informações e armazená-las na memória. Neste sentido, há aqui uma identidade com a concepção 

de “educação bancária” há muito denunciada por Paulo Freire.  

Para D’Ambrosio (1993), ainda é possível presenciar situações escolares nas quais a aula de 

matemática se realiza, predominantemente, pelo método expositivo. Nela, predominantemente o 

aluno copia para o seu caderno um grande número de algoritmos de forma repetitiva. A persistência 

em tais práticas contribui para a crença de que a matemática é aprendida através do acúmulo de 

fórmulas, regras e domínio dos algoritmos, para os quais pouco se questiona. Assim, “o aluno, 

acreditando e supervalorizando o poder da matemática formal perde qualquer autoconfiança em sua 

intuição matemática” (p.15), uma vez que, ao viver um papel passivo na aprendizagem, não 

expressa seus saberes, tendendo ao desinteresse pela aula. 

Alguns autores/as (CARRAHER E SCHLIEMANN 1982; D’AMBROSIO 2007; 

SKOVSMOSE 2012), estabelecem uma crítica às atividades repetitivas, mecânicas e que não 

exijam a participação ativa dos alunos, defendendo a organização de experiências escolares que 

proporcionem aos alunos a articulação da matemática aos saberes e fazeres próprios de sua cultura. 

Skovsmose (2012) defende que fazer uma crítica da matemática, como parte da educação 

matemática, é um interesse da educação matemática crítica. 

Outros autores também consideram potencialidades nas situações cotidianas dos alunos. 

Afirmam que estas são ricas de possibilidades matemáticas (FIORENTINI e MIORIN, 2001; 
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NACARATO, 2015; SÁ, 2010). Desta forma, ao manter diálogos com os alunos sobre suas 

experiências, é possível perceber oportunidades de ensino da matemática relacionada a contextos 

familiares, brinquedos, ambiente profissional dos pais, entre outros. Para Nacarato, Mengali e 

Passos (2015), o ambiente para ensinar e aprender matemática deve ser pautado pelo diálogo, 

compreendido no sentido empregado por Freire (1987), que o caracteriza como uma ação que “[...] 

não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se 

simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes” (p. 79), mas estabelecida nas 

relações entre professores e alunos, na qual ambos possam ser ouvidos e expressarem seus 

pensamentos e reflexões. Uma comunicação caracterizada pelo respeito, onde ideias e saberes 

podem ser igualmente compartilhados.  

A partir de uma perspectiva dialógica, tomada como “ponto de partida” no processo 

ensino/aprendizagem, é possível pensar num currículo de matemática não pautado somente em 

“conteúdos” a serem ensinados, mas também nas possibilidades de inclusão social e cultural para 

crianças e jovens. Esta é uma perspectiva defendida pelos autores (NACARATO, MENGALI & 

PASSOS, 2015; D’AMBROSIO, 1996, 2007; SKOVSMOSE, 2013; DE PAIVA & DE SÁ, 2011), 

que também compreendem que a matemática é um conhecimento historicamente construído e que, 

portanto, precisa estar disponível a todos.  

CONCEPÇÕES DE ENSINO DA MATEMÁTICA FRENTE AO DESAFIO DE MELHORAR O 

DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 2º CICLO DE ENSINO 

Com base nestes, e outros, resultados da pesquisa realizada no âmbito do Projeto de Reforço 

Escolar durante o ano de 2015, foi possível elaborar reflexões importantes tanto sobre as práticas 

pedagógicas quanto sobre concepções de ensino da matemática presentes na escola e na formação 

de professores. Entretanto, torna-se importante pontuar que, considerando que concepções não são 

estáticas, estão sujeitas a alternâncias e permanências, filiar as práticas docentes a determinadas 

concepções sobre o ensino da matemática pode ser impreciso, pois que dependente do contexto 

vivenciado. Corrobora com este alerta, as afirmações de Garnica (2008), ao assinalar que 

nossa visão acerca de algo está radicada nas nossas percepções, no que sentimos do 

mundo, no que sentem do mundo as pessoas com as quais convivemos, de como 

elaboramos essas percepções e as tornamos operacionalizáveis para continuarmos 

vivendo e convivendo (vivendo com outros). Isso é próprio do que poderíamos chamar 

de ‘processo de formação’, ainda que tal processo não tenha um objetivo claro e 

definido previamente, pois também seus objetivos vão se alterando durante o 
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processo, mantendo algumas características e revertendo outras que até então 

julgávamos estabelecidas (GARNICA, 2008, p. 499). 

Tal compreensão nos possibilita a afirmar que as concepções dos professores acerca do 

ensino da matemática se assentam sobre uma complexa rede de relações escolares e não-escolares, 

cujo acesso nem sempre é possível, porque nem sempre transparente. Logo, tentar compreender as 

concepções torna-se preferível, ao invés de simplesmente nomeá-las. 

Na apropriação e reflexão sobre os aspectos que emergiram neste campo de pesquisa, outras 

investigações foram sendo provocadas, sobretudo naquelas que possibilitam ampliar as conexões 

entre Educação Matemática, Currículo, Avaliação e formação inicial e continuada de professores. 

Cabe ressaltar, que a referida Rede Municipal de Educação, através das equipes que 

integram a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SMECT/FME), tem buscado 

instituir ações e estratégias pedagógicas cuja pretensa proposta é promover “melhorias” em relação 

ao ensino da matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Além do Projeto de Reforço 

Escolar, iniciado no ano de 2015 (e ainda vigente), no início do ano letivo de 2017, a equipe que 

integra a Diretoria de 1º e 2º Ciclos de ensino elaborou o Projeto Matemática em Ação, o qual 

consistia no oferecimento de vagas para estagiários, graduandos em Matemática, estarem atuando 

em regime de colaboração/parceria com os professores regentes do 5º ano de escolaridade, no que 

se refere ao ensino da matemática para os alunos. 

 Além da integração formativa entre Universidade e Escola Básica, a proposta para o 

desenvolvimento do trabalho previa uma construção coletiva de estratégias de ensino/aprendizagem 

privilegiando o diálogo entre atividades que utilizassem materiais manipuláveis, lúdicos, jogos..., e 

a sistematização do conhecimento matemático conforme abordado nas avaliações em larga escala, e 

pelas quais o desempenho dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental seria mensurado/aferido. 

Nesta proposta de trabalho, buscava-se potencializar as práticas de ensino, através da 

inclusão e coparticipação democrática dos sujeitos envolvidos na ação pedagógica, desmitificando 

assim, a crença de que o conhecimento matemático é destinado apenas a mentes privilegiadas, e por 

isso de difícil familiarização. Por outro lado, ainda que de modo contraditório, buscava-se 

concomitantemente melhorar o desempenho dos alunos na resolução de questões baseadas na 

Teoria de Resposta ao Item (TRI), propostas em avaliações internas e externas. 

O Projeto Matemática em Ação teve início no ano de 2017 e contou inicialmente com a 

contratação de 10 estagiários, os quais atuaram nas unidades escolares, sendo remunerados com 
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uma bolsa-auxílio para desenvolverem atividades junto aos professores regentes de 5º ano de 

escolaridade. Cada estagiário poderia atuar em até 4 turmas, sendo uma turma em cada dia da 

semana. Nas quartas-feiras, não havia acompanhamento aos alunos, pois ficava reservado ao 

planejamento junto aos demais professores da escola. Devido ao pequeno número de estagiários 

frente as 47 unidades escolares que atendem ao 2º Ciclo de ensino, apenas algumas escolas tiveram 

a oportunidade de participar das ações propostas pelo Projeto Matemática em Ação, embora esta 

fosse uma iniciativa desejada por gestores(as) e pedagogos(as) das escolas. Até o presente ano, as 

atividades do projeto ainda permanecem vigentes na referida Rede de ensino. 

No espaço temporal, compreendido entre o desenvolvimento dos dois projetos -Projeto de 

Reforço Escolar (2015- 2019) e Projeto Matemática em Ação(2017- 2019), cabe indagar, a partir 

do que expressam os sujeitos integrantes nesta lógica de trabalho, se, de fato, as atividades 

desenvolvidas contribuiriam para dar “novo formato” as estratégias didático-pedagógicas, 

potencializando com isso a apreensão significativa do conhecimento matemático pelos alunos. Tal 

indagação se torna relevante, principalmente ao reconhecermos que estas ações confluem para um 

objetivo comum, um produto cuja finalidade será melhorar o desempenho dos alunos aferido nas 

avaliações em larga escala, favorecendo, com isso, aumentar o IDEB da referida rede ensino.  

Historicamente, disposições e prescrições previstas em leis, instituídas através de projetos 

tentando regulamentar e organizar ações que visam “corrigir falhas” no processo educativo, têm se 

mostrado insuficientes para eliminar os problemas educacionais que pretendem solucionar, fato que 

tem contribuído para a (re) elaboração de novas/velhas estratégias. Tal insuficiência na “correção de 

falhas” pode ocorrer exatamente porque o foco dessas supostas “falhas” tem se centrado nos 

sujeitos (as dificuldades são deles!), e não na organização do sistema de ensino, das práticas 

pedagógicas e da formação docente, entre outros aspectos. 

Considerando isoladamente o Projeto Matemática em Ação (2017 – 2019), outra 

possibilidade de investigação consiste em identificar que contribuições/trocas formativas, tanto os 

estagiários, quanto os professores regentes de quinto ano, poderiam experienciar no âmbito do 

Projeto Matemática em Ação. Porém nesta perspectiva, busca-se evitar a ideia de “lacuna” no 

processo de formação dos professores dos anos iniciais, com relação à formação de um especialista 

em matemática – compreendida aqui como formação “ainda em construção” para os estagiários. Na 

apreensão destes sentidos, pontua-se a necessidade de uma análise criteriosa acerca dos discursos 

produzidos na/pelas investigações em curso. Isto seria uma tentativa para evitar desqualificar o 

profissional com formação exclusiva em Pedagogia, o qual “também ensina matemática, embora 
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não tenha formação específica para isso” (FIORENTINI et al., 2005; NACARATO, MENGALI e 

PASSOS, 2015). 

ALGUMAS QUESTÕES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS QUE TANGENCIAM A 

EFETIVIDADES DOS PROJETOS 

Algumas pesquisas (VASCONCELLOS e BITTAR, 2007; CURI, 2004; 2005) sobre a 

formação do professor para o ensino de Matemática na Educação Infantil e nos anos iniciais, face 

as novas demandas educacionais, explicitam que muitos profissionais estão ingressando na 

profissão docente sem um conhecimento que lhes garanta atuar de forma segura ao ensinar 

Matemática, de modo que tem sido proposto repensar os cursos de magistério  e os programas de 

formação continuada para os professores dos anos iniciais. Segundo Curi (2005), Nacarato e Passos 

(2003), entre outros pesquisadores, esses docentes tiveram, em geral, muita dificuldade na aquisição 

do conhecimento matemático durante sua escolaridade, fato que pode ter influenciado sua opção 

por uma formação que não exigia tantos conhecimentos na área. Contudo, não era percebido por 

estes profissionais que, embora fosse frágil a abordagem à matemática durante seu processo de 

formação, o encontro com essa área de conhecimento seria inevitável, face a necessidade da 

abordagem junto aos alunos em sala de aula. 

Gatti (2010), ao analisar as propostas curriculares de 71 cursos de Pedagogia no Brasil, 

concluiu que, em média, apenas 7,5% das disciplinas desses cursos destinam-se aos conteúdos a 

serem ensinados nas séries iniciais, dado que revela que “os conteúdos específicos das disciplinas a 

serem ensinadas na sala de aula não são objeto dos cursos de formação inicial” (p. 1368). A autora 

ainda destaca que “as ementas registram preocupação com as justificativas sobre o porquê ensinar; 

entretanto, só de forma muito incipiente registram o quê e como ensinar” (ibid., p. 1371). Tomando 

como referência as fragilidades da formação matemática dos/as professores/as dos anos iniciais, 

Nacarato, Mengali & Passos (2015), propõem uma reflexão sobre os desafios que os professores 

encontram para “ensinar o que nem sempre aprenderam” (p. 15). Para as autoras, os/as 

professores/as têm tido poucas oportunidades para construir, na sua formação inicial, um 

conhecimento matemático capaz de responder às prescrições curriculares. Assim, as dificuldades 

encontradas pelos alunos, as quais relacionam-se ao ensino/aprendizagem da matemática nos anos 

iniciais, podem ser atribuídas a diferentes variáveis, entre as quais comumente aparece a atuação 

dos professores/as em sala de aula, cuja ação docente pode ser capaz de produzir e cristalizar essas 

dificuldades, contudo também pode superá-las. Dessa forma, a responsabilidade desses 
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profissionais tem sido aumentada, conforme explicita Carneiro e Passos (2014), visto que 

prescrições curriculares orientam para construção de uma “base” nesta fase do ensino, sobre a qual 

se sustentará o aprofundamento desse conhecimento nos anos posteriores.  

Diante desses sentidos, e a partir da efervescência dos debates acerca das fragilidades 

relacionadas ao conhecimento matemático presentes na formação dos professores dos anos iniciais, 

surgem novas/velhas tensões e desafios experienciados pelos docentes, sobretudo no que tange à 

passagem de um ciclo de escolarização para outro.  

Desse modo, a partir da lógica da “eficiência/eficácia” do ensino, focada no desempenho dos 

alunos e prescritas pelos documentos oficiais (sendo a BNCC o mais recente), quem estaria mais 

APTO para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental? O profissional licenciado 

em Pedagogia, ou o especialista em matemática? Dado o número escasso de professores 

especialistas em matemática nas redes de ensino municipal, frente ao quantitativo demandado 

pelos anos finais do ensino fundamental, haveria professores de matemática excedentes para 

atender aos anos iniciais?  

Tais questões se fundamentam em concepções e crenças acerca dos saberes docentes, as 

quais presumem que os professores especialistas em matemática possivelmente possuem um 

conhecimento mais abrangente sobre os conteúdos a serem abordados, embora se reconheça a 

carência de conhecimentos didático-pedagógicos para atuarem junto aos alunos dos anos iniciais. 

Ancorados nestas fundamentações teóricas-metodológicas, tanto o Projeto de Reforço Escolar, 

quanto o Projeto Matemática em Ação  se configuram em ações pensadas por esta  Rede Municipal 

de Educação, de forma a alcançar professores/as dos anos iniciais através de encontros de formação 

continuada (tanto em serviço, quanto em outros espaços designados pela Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – SMECT/FME). 

Não obstante, cabe salientar que,  embora a formação continuada de professores se apresente 

como a principal variável pensada pelas redes de ensino, de modo a influenciar as possibilidades de 

atuação dos/as professores/as em suas práticas educativas, nos remetemos a Ponte (1992) para 

trazer à tona algumas considerações importantes: 

[...] Os processos de formação não podem ser concebidos como a imposição de um 

qualquer conjunto de "verdades", mas exigem uma atitude diferente, de grande 

respeito pelos participantes. A formação tem de ser entendida como um processo de 

troca e de criação coletiva, em que quem conduz intervém com certos conhecimentos 

e competências, mas está igualmente a aprender com os outros. Nestas condições a 
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formação é apenas mais um processo partilhado de aprendizagem (PONTE, 1992, p. 

27). 

Assim, tomando como referência tais considerações, compreendemos que não há garantias 

de que os sujeitos alteram efetivamente suas concepções de ensino/aprendizagem da matemática a 

partir de suas participações nas formações continuadas, visto que entretecidas numa rede onde se 

intercalam distintos significados e subjetividades dos sujeitos. Entretanto, focar numa formação 

enquanto perspectiva dialógica e colaborativa entre os sujeitos, pode ser uma possibilidade. 

Assumindo tais perspectivas com relação à formação continuada, surge outra questão: considerando 

a ausência de garantias quanto à formação continuada em serviço, que perspectivas outras 

poderiam estar presentes, ainda que invisibilizadas, através da proposta de trabalho prevista no 

Projeto Matemática em Ação? 

Essas e outras questões continuamente se produzem a partir de observações acerca das 

dinâmicas de tais projetos, no que tange as suas contribuições e impactos(possíveis)ao cotidiano 

escolar, bem como às relações de docência que se constroem e se estabelecem entre os sujeitos 

envolvidos com a prática educativa. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Considerando a última década, temos assistido uma crescente efervescência de prescrições 

direcionadas ao trabalho pedagógico a ser desenvolvido pelos professores dos anos iniciais, ante ao 

desafio de favorecer o “melhor desempenho dos/as alunos/as”, sobretudo nas avaliações em larga 

escala, proposta pelas atuais ações da Política Pública em vigor. Dentro desses sentidos, a promoção 

de uma educação matemática “mais eficiente/eficaz” tem sido focada e requerida aos profissionais 

que atuam nesse segmento de ensino que, embora tenham que ensinar matemática, não possuem 

formação específica para fazê-lo, uma vez que, a cada dia mais, lhe são exigidas habilitações para 

ensinar componentes curriculares não abordados durante sua formação exclusivamente em 

Pedagogia. Assim, torna-se inevitável o aparecimento de “lacunas” entre a formação docente para 

ensinar matemática e o currículo prescrito pelos documentos oficiais, situação que, não raro, 

desqualifica a atuação dos profissionais. 

As questões pontuadas neste trabalho foram pensadas a partir das ações frequentemente 

mobilizadas pelas redes de ensino, que instituem Projetos, paralelos ao trabalho desenvolvido pelos 

docentes em sala de aula, na tentativa de promover “melhorias” nos processos 
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ensino/aprendizagem, para os quais “qualidade” se traduz em alcance de melhor desempenho dos 

alunos nas avaliações. 

Entretanto, embora se reconheça o esforço mobilizado pelos sujeitos atuantes nestes 

projetos, defendemos o pressuposto de que a busca pela qualidade dos processos envolvendo 

ensinar/aprender matemática perpassa (inevitavelmente) pela participação ativa dos sujeitos 

(professores e alunos) na construção do conhecimento de forma mais dialógica, crítica e criativa–

aspectos que podem ser cotidianamente construídos nas salas de aula, e que independem de 

prescrições curriculares e normativas. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo tecer algumas discussões acerca das ações educativas mobilizadas por 
uma Rede Municipal de Educação, no período temporal compreendido entre os anos de 2015 e 2019, 
ante ao desafio de promover “melhorias na qualidade” dos processos ensino/aprendizagem dos 
estudantes, bem como atender às prescrições curriculares e de avaliação em curso. Toma como ponto 
de partida, a análise das falas dos sujeitos produzidas em espaços de formação continuada, durante as 
investigações no âmbito do Projeto de Reforço Escolar, implementado a partir do ano de 2015. Embora 
as ações educativas desenvolvidas durante o Projeto de Reforço Escolar contemplassem o ensino da 
Língua Portuguesa e da Matemática, enquanto áreas de conhecimento prioritárias para abordagem junto 
aos alunos do quinto ano de escolaridade, a investigação teve como foco compreender as concepções de 
ensino da matemática, expressas através das falas dos sujeitos envolvidos no processo de 
ensinar/aprender. Posteriormente, tais discussões foram retomadas e ampliadas a partir do ano de 
2017, no qual ocorre a implementação de outro projeto, denominado Projeto Matemática em Ação, cuja 
proposta consistia no desenvolvimento de um trabalho pedagógico, em regime de parceria, entre 
docentes do segundo ciclo de ensino e estagiários graduandos em Matemática. Embora se evidencie 
distinções entre as propostas, formas de organização e efetividade (ainda em curso) de tais projetos, 
ambos possuem alguns objetivos em comum: consolidação dos processos ensino/aprendizagem da 
matemática para alunos/as do quinto ano de escolaridade; promoção de melhorias no desempenho 
desses estudantes nas avaliações internas e em larga escala; além de  oportunizarem momentos de 
formação continuada aos docentes, orientando sobre práticas “mais eficientes” dentro desta perspectiva 
de trabalho.  

Palavras-chave: Concepções de Ensino da Matemática; Formação Continuada; Docência; Projetos 
Instituídos. 
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POLÍTICAS DE CURRÍCULO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA DISCUSSÃO 

SOBRE A BASE NACIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Thais Vianna Maia – ProPEd/UERJ 

INTRODUÇÃO 

O documento intitulado Proposta para Base Nacional Comum da Formação de Professores 

da Educação Básica (BRASIL, 2019), tem o intuito de estabelecer as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e uma Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da 

Educação Básica “[...] à luz das demandas educacionais contemporâneas e das proposições 

constantes na BNCC” (p. 1). A justificativa apresentada é a de que os professores devem 

desenvolver as competências necessárias e adequadas às aprendizagens essenciais previstas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 O referido documento foi produzido pelo Ministério da Educação (MEC) em 2018 e enviado 

ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para análise, emissão de parecer e regulamentação da 

Base Nacional Comum da Formação Docente. Este documento foi reencaminhado ao MEC e 

reenviado ao CNE em 2019. Atualmente está em sua terceira versão e ainda em processo de 

aprovação final para sua implementação. 

 O contexto de implementação da BNCC e de mudanças nos currículos das escolas é 

apresentado como justificativa para uma mudança da regulação da formação docente. A partir disso, 

neste momento está sendo formulada a Base Nacional Comum da Formação Docente. A partir da 

sua implementação, os cursos de formação de professores no Brasil terão que adequar seus 

currículos às diretrizes e normativas da BNFC. 

 Neste contexto, o objetivo deste estudo é discutir as produções discursivas sobre identidade 

docente e significação da docência na terceira versão do documento “Proposta para Base Nacional 

Comum da Formação de Professores da Educação Básica”. 

POLÍTICAS DE CURRÍCULO E A SIGNIFICAÇÃO DA DOCÊNCIA  

A política atualmente assume papel central na constituição do social com seus discursos, 

linguagens, práticas e instituições, que nos ajudam a repensar a finalidade social da Educação. 

Lopes (2014) ressalta que a partir do pós-estruturalismo o currículo passou a ser pensado através de 

uma perspectiva discursiva. Entendendo discurso não só como linguagem, mas abrangendo todo o 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 557 

conjunto da vida humana e social. O discurso é entendido, assim, como prática através da qual 

significamos e somos significados. 

A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau possui uma concepção do social como textualidade. 

O discurso é aonde a realidade se constitui, sendo a realidade, portanto, discursiva e a linguagem 

constituidora da realidade. Isso significa entender que o significado é sempre contextual (LACLAU; 

MOUFFE, 2015). 

O discurso é então uma totalidade resultante de uma prática articulatória que inclui o 

linguístico e o não linguístico. O discurso não está, deste modo, limitado à linguagem. O social é, 

assim, o resultado dessas produções discursivas, toda configuração social é significativa. “é pelo 

discurso não antes e tampouco fora dele que – que as identificações sociais são constituídas”. 

(MENDONÇA, 2015, p. 76). Com base na Teoria do Discurso entendemos os projetos curriculares 

como híbridos e identitariamente descentrados (LOPES, 2014). Lopes (2014) defende que através 

dos aportes pós-fundacionais, podemos ampliar as possibilidades de um currículo político, 

compreendendo a política em uma perspectiva discursiva.  

Políticas são atribuições autorizadas de valores, que servem a diferentes propósitos 

refletindo a natureza cambiante do Estado. É uma maneira de assegurar que o poder é exercido de 

maneira legítima, através de normas e práticas institucionais (RIZVI; LINGARD, 2013). 

É importante assinalar que a política tem cobrado maior funcionamento dos sistemas 

educativos no contexto da globalização. A política é uma expressão dos efeitos da globalização, 

mas também, pode se perceber como a forma do Estado em que os políticos pretendem gerir e 

rearticular as pressões globais diante das pressões locais e nacionais, com os seus interesses 

competitivos. (RIZVI; LINGARD, 2013) 

As grandes defesas nas políticas públicas em educação para a formação docente são a favor 

de concepções que se conectam ao imaginário social da objetividade da política e seu caráter 

prescritivo, que se traduzem nas visões estadocêntricas da política de formação de professores. 

Borges e Lopes (2019) defendem, no entanto, a primazia do político sobre o social, partindo da 

compreensão de currículo “ligada às disputas de sentidos que operam por traduções incessantes e ao 

caráter político dessas disputas” (p. 22)  

As políticas curriculares são entendidas como essa luta pela significação do currículo, 

lutas que assumem a heterogeneidade do social bem como o conflito e produzem 

sentidos do que vem a ser, no caso da formação de professores, profissionalização 

docente, professor, docência, identidade docente, política, para nomear apenas alguns 
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significantes que circulam nos textos curriculares investigados. (BORGES; LOPES, 

2019, p. 30) 

Partindo da compreensão de políticas de currículo enquanto luta pela significação, Borges e 

Lopes (2019) afirmam que as representações hegemônicas que são recorrentes nos documentos 

curriculares tendem a projetar identidades para o docente. “Os atores sociais subjetivam e são 

subjetivados nas/pelas representações hegemônicas (atualizam e são atualizados pelo político)” 

(BORGES; LOPES, 2019, p.30). 

UMA ANÁLISE INICIAL DO TEXTO POLÍTICO 

A projeção e tentativa de fixação de uma identidade docente pode ser observada na 

“Proposta para a Base Nacional Comum da Formação de Professores da Educação Básica”, 

especialmente no item “5.3. Competências profissionais docentes”. O item trata das três 

competências gerais para os cursos de formação de professores,  conhecimento profissional, prática 

profissional e engajamento profissional (BRASIL, 2019).  

O conhecimento profissional pressupõe uma formação específica e permite a atuação 

docente autônoma. Retrata a aquisição de saberes que dão significado e sentido à 

prática profissional realizada em âmbito escolar. [...] A epistemologia da prática 

profissional é o conjunto das ações educativas e a tomada de decisões com base no 

conhecimento e no engajamento profissional. [...] O engajamento profissional 

pressupõe o compromisso consigo (desenvolvimento pessoal e profissional) o 

compromisso com o outro (aprendizagem e desenvolvimento do estudante) e o 

compromisso com os outros (interação com colegas, atores educacionais, comunidade 

e sociedade). (BRASIL, 2019, p. 21-22, grifo nosso) 

Entendemos que, nesse processo de subjetivação, de criação de novas identidades docentes, 

há a tentativa de construção de hegemônica em torno de uma identidade docente que pretende 

atender as demandas por qualidade da educação. Deste modo, percebemos que as identidades 

docentes são constituídas discursivamente, assim como toda prática social.  

Ao compreender o social como textualidade, concebemos que os significantes são 

polissêmicos e que os significados atribuídos aos significantes são dados em relação a outros 

significantes. Nas tabelas das páginas que se seguem, o documento parece tentar retirar essa 

polissemia quando busca detalhar as competências profissionais supracitadas.  

Tabela 11. Competências específicas do Conhecimento Profissional.1.1. Dominar 

os conteúdos e saber como ensiná-los. 1.1.1. Demonstrar conhecimento dos conceitos, 
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princípios e estruturas do conteúdo da área da docência e da estrutura do componente 

na qual está sendo habilitado a ensinar. 1.1.2. Demonstrar conhecimento sobre os 

mecanismos pelos quais os estudantes aprendem, de modo a adotar estratégias e 

recursos pedagógicos alicerçados pela ciência da aprendizagem e que favoreçam o 

desenvolvimento dos saberes previstos no currículo. 1.1.3. Dominar os direitos de 

aprendizagem, competências e objetos de conhecimento da área da docência 

estabelecidos na BNCC e no currículo. (BRASIL, 2019, p. 23, grifo nosso) 

“Demonstrar conhecimento”, “Dominar os conteúdos”, “Dominar direitos e objetos de 

aprendizagem” são tentativas discursivas de fechamento de processos de significação, marcados 

pelo antagonismo e pela contingência das identidades. “É o discurso que constitui a posição de 

sujeito do agente social” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 39). 

A noção de subjetivação/identificação para Laclau é um processo discursivo e 

portanto político e que isso nos impede de essencializar identidades e sujeitos. A 

constituição de uma subjetividade/identidade depende de uma decisão, de um processo 

discursivo de articulação que se dá na luta política, nas relações de poder. (LOPES, 

2015, p.25) 

Na seção “Indicadores de aprendizagem e da formação de professores: o desafio do baixo 

valor social da carreira do magistério” a aprendizagem dos estudantes é apresentada como a maior 

incumbência do professor ao referir-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).  

Dentre esses itens chama a atenção o fato de o cuidado com a aprendizagem dos 

estudantes ser a principal incumbência do professor, ou seja, a centralidade do 

tradicional processo de ensino e de aprendizagem não está mais na atividade meio, ou 

no simples repasse de informações, mas na atividade fim que compreende o zelo pela 

aprendizagem dos alunos, uma vez que a finalidade primordial das atividades de 

ensino está nos resultados de aprendizagem. [...] Daí porque a formação docente é o 

fator mais importante para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem 

escolar dos estudantes. (BRASIL, 2019, p. 6-7) 

O trecho acima em destaque explicita a busca pela centralidade curricular, assumindo que os 

documentos anteriores estavam preocupados com o “simples repasse” de informações para os 

alunos. Apesar de assumir uma mudança de foco para o processo de ensino e aprendizagem, busca-

se associar a qualidade da formação docente (fator mais importante) à melhoria da qualidade da 

aprendizagem dos estudantes nas escolas. São discursos que apontam o professor como o principal 

responsável pelo sucesso na aprendizagem dos estudantes, insinuando que o oposto disso é falta de 

“cuidado” ou “zelo”, que poderá ser observado nos “resultados da aprendizagem”. 
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Assim o documento empreende estratégias discursivas que objetivam o consenso de que é 

necessária uma mudança na formação docente para que os estudantes, nas escolas, tenham melhores 

resultados de aprendizagem, medidos pelos resultados nas avaliações.  Deste modo atua no sentido 

de construir uma hegemonia em torno da formação docente. 

O processo de construção hegemônica tem como objetivo a fixação de significados. A 

hegemonia é “uma cristalização metafórica de conteúdos” (LACLAU, 2011, p. 196). A construção 

da hegemonia é marcada pela contingência e precariedade características de toda formação 

discursiva. A fixação de sentidos para a construção de uma hegemonia é contingente, pois está 

relacionada a um dado contexto de articulação. Nesse contexto, os significados não podem, 

portanto, ser considerados completamente fixos. É uma fixação provisória. 

A ausência de plenitude é quando “algo impossível de ser alcançado, mas que, em um 

contexto específico, é preenchido por um conteúdo que abarca outros conteúdos além de sua 

particularidade e que preenche provisoriamente um vazio constitutivo” (MENDONÇA, 2015, p.77). 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Após a versão final da BNCC ser aprovada em 2018, busca-se atualmente criar uma versão 

desta para ser implementada na formação de professores no nível superior. O documento debatido 

neste estudo pretende criar, com força de lei, novas Diretrizes Curriculares Nacionais e uma Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica. A 

partir deste, todo o currículo universitário deverá se adequar para que o discente seja formado com 

base em conteúdos da BNCC que deverão ministrar em sala de aula, quando formados, na Educação 

Básica.  

 Ao longo de todo texto pode-se notar os discursos em torno de uma melhoria da Educação 

que este viria a proporcionar. De competências gerais que os professores deveriam adquirir para 

qualificar seu trabalho docente. Busca-se criar consenso em torno da centralidade curricular na 

Educação Básica que deverá também ser normatizada pela centralidade curricular na Educação 

Superior. Com isso fixa-se identidades docentes, objetivando a criação de novas significações, 

afirmando que o professor é o principal responsável pelo sucesso (e fracasso) da aprendizagem dos 

estudantes, insinuando que o oposto disso é falta de “cuidado” ou “zelo” que pode ser medido pelos 

“resultados”. 
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 Podemos concluir, portanto, que a “Proposta para Base Nacional Comum da Formação de 

Professores da Educação Básica” pretende construir hegemonia em torno de uma identidade 

docente, fixando significações em competências gerais, necessárias para tal.  Significações que 

sempre serão transitórias, precárias e contingentes. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo é discutir sobre as produções discursivas sobre identidade docente que vem 
sendo tecidas na terceira versão do documento Proposta para Base Nacional Comum da Formação de 
Professores da Educação Básica (BRASIL, 2019) e como a docência vem sendo significada neste 
documento ainda em fase de elaboração. O contexto de implementação da BNCC e de mudanças nos 
currículos das escolas é apresentado como justificativa para uma mudança da regulação da formação 
docente inicial e continuada. Apostamos na defesa de Lopes (2014) pela ampliação das possibilidades 
de um currículo político, compreendendo a política em uma perspectiva discursiva. Deste modo, 
percebemos que as identidades docentes são constituídas discursivamente, assim como toda prática 
social. Entendemos que há a tentativa de uma construção hegemônica em torno de uma identidade 
docente que pretende atender as demandas por qualidade da educação. Destacamos discursos que 
apontam o professor como o principal responsável pelo sucesso na aprendizagem dos estudantes. 
Concluímos que a Proposta para Base Nacional Comum da Formação de Professores da Educação 
Básica pretende construir uma hegemonia em torno de uma identidade docente, fixando significações 
sobre as competências gerais abordadas no documento. A construção da hegemonia é marcada pela 
contingência e precariedade características de toda formação discursiva. 

Palavras-chave: Políticas de Currículo; Docência; Teoria do Discurso; Identidade docente. 
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Resumo 

O campo dos estudos curriculares representa múltiplas tendências atravessadas pelas dimensões 
didáticas, epistemológicas, culturais e políticas. Nenhuma delas prescinde da outra, pois se articulam e 
se complementam na relação teoria-prática que manifestam. São espaços de disputa e de contradições 
que, em constante movimento, afirmam visões de mundo pelas tensões da macroestrutura social. Esse 
painel traz três experiências de pesquisa sobre práticas curriculares evidenciando seus pressupostos e 
contingências, incluindo avanços e contradições. No âmbito da universidade dois estudos são 
apresentados. Um deles questiona a relação ensino e extensão no currículo Curso de Veterinária do 
Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA) de uma IES pública e os 
atravessamentos políticos e pedagógicos nesse cenário. Trata de uma experiência emergente e que se 
caracteriza como uma inovação que responde às demandas de grupos sociais específicos. O segundo 
estudo analisa o lugar da Educação Nutricional nos currículos dos Cursos de Nutrição de três 
universidades no sul do país, e as representações das/os estudantes evidenciando diferentes concepções 
e práticas que tencionam campos epistemológicos numa relação de poder. Completa o painel um 
estudo sobre a inovação educacional disruptiva, analisando a experiência da Catalunha como um 
caminho possível para as escolas jesuítas no Brasil. Aposta na perspectiva da autonomia dos estudantes 
e da docência compartilhada para sustentar a inovação. As três experiências tem em comum focar o 
campo do currículo como espaço de inovação, incluindo tensões e possibilidades. O diálogo entre elas 
pode fomentar proposições teóricas e metodológicas que realimentem o ensino e a pesquisa. 

Palavras chave: Currículos; Políticas; Culturas; Epistemologias; Didáticas; Inovação. 

EXPLORANDO A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA NO CONTEXTO DE UM CURSO DE 

VETERINÁRIA/PRONERA: ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS OU CURRICULARIZAÇÃO DA 

EXTENSÃO? 

Maria Isabel da Cunha – Universidade Federal de Pelotas 

O Brasil, tentando reagir à condição de subdesenvolvimento, encontra-se em um momento 

de expansão de matrículas, de diversificação de funções e de modificação em nas estruturas 

organizacionais, discutindo o financiamento para instituições públicas, o aumento significativo das 

tecnologias de informação e a internacionalização dos currículos da educação superior. 

A tendência de expansão do acesso é um fenômeno com forte ênfase na década de 90. Os 

fatores que para ele contribuem, de acordo com Almeida Filho (2008), referem-se à valorização do 

conhecimento técnico e científico; às pressões por direitos sociais; as aspirações de mobilidade 

social; a necessidade de competência  técnica para enfrentar um mercado cada vez mais instável e 

seletivo e as transformações no mundo das profissões trazendo  de volta aos bancos escolares uma 

população adulta e integrada em atividades profissionais. Como pano de fundo está o resgate da 

justiça social. 

Nesse contexto a educação superior, na virada do século, se vê pressionada a incorporar 

novos grupos sociais que estavam a sua margem. No Brasil, segundo o autor acima citado, os 
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estudantes provenientes do extrato dos 20% mais ricos da população respondem por 70% das 

matrículas, enquanto apenas 3% dos estudantes pertencentes ao grupo dos 40% do segmento mais 

pobre estão presentes nesse nível de ensino. 

As posições mais elevadas na hierarquia acadêmica são ocupadas pelas universidades 

públicas e algumas IES confessionais, que são as que integram atividade de ensino, pesquisa e 

extensão. 

É facilmente perceptível a mudança dos perfis acadêmicos nas últimas décadas com o 

incentivo à pesquisa nas universidades brasileiras. Basta conferir a expansão dos cursos de pós-

graduação a nível de mestrado e doutorado para concluir que essa foi uma missão exitosa. Com o 

corpo docente constituído majoritariamente de mestres e doutores, a possibilidade de ampliar a 

dimensão da pesquisa no espaço acadêmico foi crescendo e instalando uma cultura de valorização 

de seus produtos a partir das avaliações externas e dos rankings internacionais. Os currículos dos 

cursos de graduação, através da Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN- incorporaram a 

perspectiva da prática como um valor no cotejamento com a teoria e estimularam a perspectiva do 

ensino com pesquisa, como metodologia didática.  

Entretanto, a cultura da tradição do conhecimento com bases positivistas ainda é muito forte 

e se mantém na prática acadêmica. Os docentes, em sua maioria, em que pese sejam mestres e 

doutores, não aprenderam a sustentar o ensino de graduação com os princípios da pesquisa e da 

extensão e, com importantes exceções, mantém as formas clássicas de ensinar e aprender, num 

processo centrado no conteúdo e no professor. 

Os currículos que avançaram em desenhos inovadores, na perspectiva epistemológica, ainda 

são poucos, especialmente nas carreiras com forte ligação com as culturas profissionais que, através 

de suas normativas, definem o que é o conhecimento válido numa visão de mercado.  

Nesse cenário, a curricularização da extensão, ou creditação (curricular) da extensão, se 

institui como uma estratégia prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), e regulamentada 

pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018. 

Entretanto, se a disposição legal avança e interpela os currículos e as práticas pedagógicas 

na universidade em direção a um novo paradigma de conhecimento, a compreensão positivista, de 

raiz iluminista, se constitui num entrave para os processos de curricularização da extensão. Como 

afirmam Ribeiro, Mendes e Silva (2018, p. 336),  

http://pne.mec.gov.br/
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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o dilema histórico do método científico, quantificável, objetivável dificulta o diálogo 

com a pluralidade e subjetividade dos sujeitos cotidianos que protagonizam e dão 

sentido às atividades extensionistas, em relação à sociedade e à universidade. 

Enquanto estas questões não forem objeto de intensa discussão e análise da comunidade 

acadêmica, de forma intencional e intensa, a extensão não terá o protagonismo que dela se espera e 

que se explicita na lei. Os currículos acadêmicos se organizam com saberes próprios das disciplinas, 

numa estrutura do tipo mosaico, como denomina Bernstein (1985). Cada uma delas independe da 

outra e se ordena numa perspectiva aplicacionista e tecnicista, iniciando pelas básicas, depois as 

aplicadas e, no final, quando houver, as práticas que simulam situações profissionais. As aulas 

seguem, em geral, a mesma lógica incluindo a exposição seguida de exercícios e o que se busca é 

que os estudantes compreendam os conceitos ensinados.  

Para assumir a curricularização da extensão, não bastam as medidas de reconhecimento de 

atividades extensionistas na contabilização de créditos. Esta condição seria um primeiro estágio de 

reconhecimento da importância das práticas sociais como espaço de aprendizagem. Mas há muito 

que caminhar. 

A curricularização da extensão pressupõe uma ruptura epistemológica que alie teoria e 

prática e inverta a pirâmide tradicional do currículo, lançando mão dos princípios da pesquisa para 

explorar a prática.  

Barco (2018) afirma que encarar as propostas curriculares desde a lógica da formação requer 

pôr em foco o desenvolvimento de saberes, habilidades e capacidades requeridas para o exercício 

profissional. “Quando isso acontece, os estudantes enfrentam propostas de aprendizagem que exige 

deles uma atuação como se fossem profissionais, ainda que em fases iniciais da carreira se trate de 

propostas simplificadas para efeito do ensino” (p. 46). 

Certamente, nesse caso é inevitável, diz a autora, que os processos de aprendizagem 

questionem os conhecimentos teóricos e as habilidades práticas de forma integrada.  O 

conhecimento não está lá para ser aplicado e tão pouco a teoria ocupa seu lugar tradicional como 

um saber existente de forma autônoma. Para dar uma resposta a uma situação de prática, o 

estudante precisa mobilizar tudo o que sabe, recorrendo aos saberes teóricos, mas também às 

habilidades de análise, interpretação e compreensão das situações concretas onde o fenômeno 

acontece. 
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A curricularização da extensão exige, ainda, uma visão interdisciplinar. As situações da vida 

real, os problemas a resolver não se enquadram numa única disciplina; sua abordagem requer 

saberes plurais e interdisciplinares. Portanto, mesmo com diferentes formatos, os currículos, para 

incluírem a extensão terão de se aproximar da lógica do currículo integrado, defendido por 

Bernstein (1985). 

Essas inovações, entendidas como ruptura paradigmática, exigem dos professores 

reconfiguração de saberes e favorecem o reconhecimento da necessidade de trabalhar no sentido de 

transformar, como refere Sousa Santos (2000), a “inquietude em energia emancipatória” (p.346). 

Envolvem o reconhecimento da diferença e implicam, em grande medida, um trabalho que consiste, 

especialmente, em gerir relações sociais com seus alunos. Na afirmativa de Tardif (2002), “é por 

isso que a pedagogia é feita de dilemas e tensões, de negociações e estratégias de interação”. Para o 

autor, “ensinar é fazer escolhas, constantemente, em plena interação com os alunos” (p.132). Essas 

escolhas são dependentes da experiência dos atores, do contexto de tempo e território do ensino, das 

convicções e crenças que suportam o trabalho e, consequentemente, de situações que, sendo únicas, 

exigem respostas diferenciadas.  

Infelizmente ainda estamos distantes da preponderância desta visão no chão da universidade. 

Há uma cultura muito arraigada que repele as inovações quando estas interpelam práticas 

tradicionais. No campo do currículo ainda prepondera a ideia de que a quantidade de horas aulas 

define o que é qualidade da formação. E na emergência de uma nova proposta se instala um 

desconforto que apela a esclerosados conceitos para barrar a inovação. 

Tomando um caso paradigmático como objeto de pesquisa, nos propusemos a analisar as 

formas de acomodação e resistência de uma experiência concreta numa IES pública do nosso país. 

Trata-se da presença, na Universidade, de um Curso de Graduação em Veterinária, proposto no 

contexto do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária - PRONERA - que enfrentou 

condições de possibilidades e resistências para ser acolhido nos espaços tradicionais acadêmicos. 

PERCURSOS E EMBATES: A EXTENSÃO COMO POSSIBILIDADE 

O Curso decorre de uma política pública que contou com empenho e recursos dos 

Ministérios de Reforma Agrária e da Educação. O acolhimento dessa proposta envolveu polêmicas 

na dimensão política, com repercussões acadêmicas que retardaram seu início, incluindo uma ação 

judicial. Decidido esse impasse, a primeira turma iniciou seus estudos em 2010. 
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 Apesar da legislação que implementou o PRONERA indicar a perspectiva da Pedagogia da 

Alternância como matriz dos currículos de suas formações, o Colegiado do Curso de Veterinária se 

mostrou resistente a esta proposta e impôs a condição de que fosse adotado o mesmo currículo das 

chamadas turmas regulares. Aparece aí uma visão conservadora e equivocada de qualidade, como 

se fosse um referente universal, baseada na compreensão cientificista do conhecimento e distante 

dos sujeitos aprendentes. Houve, o que Sousa Santos (2010) denomina, “de desperdício da 

experiência”. A qualidade da formação foi tomada como um percurso pela teoria e por uma prática 

universal. Essa visão se mostrou preponderante no contexto de aprovação do Curso evidenciando 

uma perspectiva epistemológica baseada na visão positivista e genérica da ciência.  

 Negligenciou-se o chamado de Arroyo (2018) quando afirma que “outros sujeitos exigem 

outras pedagogias”. Para o autor, a diversidade que vem caracterizando o público universitário, a 

partir de políticas afirmativas e de inclusão, explicita “a fragilidade de uma única pedagogia, e a 

importância de pedagogias antagônicas construídas nas tensas relações políticas, sociais e culturais 

de dominação/subordinação e de resistência/afirmação de que eles participam”. (p. 29). Por sua vez, 

Sousa Santos (1988) tem afirmado que todo o conhecimento é autobiográfico e, portanto, ensinar 

envolve conhecer e potencializar as condições culturais, cognitivas e emocionais dos aprendizes. É 

potencializar seus conhecimentos prévios e ancorar neles as novas aprendizagens. Aliás, 

corroboram com esta posição muitos autores cognitivistas como Auzubel (2000) e Piaget (1970) e 

também os que valorizam as condições culturais e motivacionais dos aprendizes, entre os quais 

estão Morin (2012), Schulmann (2007) e Freire (1979).   

 A decisão do Colegiado expõe uma condição usual na educação superior onde os docentes 

pouco se envolvem com temas da pedagogia universitária e tomam decisões a partir de perspectivas 

que reproduzem visões históricas, muitas vezes, reducionistas. 

Esta posição abriu mão da Pedagogia da Alternância que leva em conta o tempo acadêmico, 

mais centrado na teoria, e o tempo de prática, onde os estudantes tem permanência no campo para 

favorecer a articulação entre estas duas perspectivas do conhecimento.  

 A Pedagogia da Alternância tem origem no movimento das Maisons Familiales Rurales na 

França que inspirou a divulgação de seus princípios teóricos orientadores de experiências 

brasileiras. Entretanto o conceito de alternância continua sendo estudado e colocado em questão, a 

partir de experiências concretas que vivenciam ou anunciam diferentes níveis de plenitude 

conceitual. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 568 

 Girod de l'Ains (1974) apresentou dois modelos de alternância para caracterizar as pesquisas 

de articulação teoria-prática e entre o educativo e o econômico.  O primeiro deles foi denominado 

pelo autor de “alternância externa” que se aplica a estudantes que tenham uma experiência prévia de 

trabalho em determinada área profissional, oferecendo estudos que ampliem e reconheçam os 

saberes que possuem.  

 A segunda perspectiva denominada pelo autor de “alternância interna” consiste na 

realização de atividades profissionais ao longo do período de estudos e não mais no trabalho como 

pré-requisito para a formação. 

 No caso dos estudantes do PRONERA a “alternância interna” se adéqua melhor à 

recomendação da Portaria que regula e orienta o Programa. Parte do pressuposto de que “na 

educação, como em outros domínios da prática social, a experiência profissional, associada a uma 

reflexão sobre essa vivência, permite organizar o movimento de vai e vem entre a prática e a 

reflexão teórica; movimento este que constitui um dos fundamentos da alternância” (Silva, 2012). 

 A existência de um modelo mais elaborado, envolvendo certo nível de organização didática 

na vinculação dos dois movimentos de formação, de acordo com a autora, corresponde ao que ela 

denomina de “alternância aproximativa” (SILVA, 2012). Para sua realização, os estudantes 

dispõem de instrumentos conceituais e metodológicos para a observação do vivido. E são esses 

resultados a matéria-prima que constitui os dados subsidiários para o trabalho teórico que se sucede 

no tempo escolarizado. 

 No caso da experiência dos estudantes do Curso de Veterinária estudado, parece que é a 

“alternância aproximativa” a que mais se aproxima do vivido, conforme o relato dos sujeitos da 

experiência. 

 Alijados de um currículo formal que adotasse essa perspectiva, o Curso foi se constituindo 

numa malha de relações acadêmicas e políticas e teve a oportunidade de ser âncora de um 

interessante e importante Projeto de Extensão numa dimensão binacional, que se sustenta nos 

princípios da pedagogia da alternância.  

 Para realização do Projeto interagem a comunidade do Curso - estudantes e alguns 

professores, a estrutura dos Assentamentos do MST e a assessoria de um docente da Universidade 

de la Republica del Uruguay e sua equipe. 

 O Projeto vem acompanhando as turmas do PRONERA/Veterinária desde a primeira até a 

terceira e a quarta, que ainda estão em formação. A lógica do Projeto pressupõe uma imersão 
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mensal dos estudantes numa família de agricultores assentados, na perspectiva de que possam 

vivenciar as atividades de ensinar e aprender. 

Vale ressaltar que as turmas do PRONERA têm uma condição peculiar de convivência pois 

moram no mesmo local e são acompanhadas por coordenadores pedagógicos ligados ao 

Movimento, que exercem importantes funções logísticas e pedagógicas junto ao grupo de 

estudantes. Eles são provenientes de todo o Brasil e, dependendo de suas condições financeiras, 

uma vez ao ano retornam à suas casas.  

 A coordenação pedagógica acompanha as condições de estudo do grupo que são exigentes, 

pois a reprovação em uma disciplina os elimina do Curso. Como declarou um estudante, aqui não 

basta um ser aprovado...todos temos de alcançar aprovação.  A dedicação ao estudo e para o 

trabalho coletivo está incorporada pela própria cultura do Movimento. 

 No Projeto de Extensão há uma preparação também das famílias assentadas para receber os 

estudantes. Eles são hospedes dessas famílias nos dias em que se deslocam no contexto do Projeto e 

são orientados pelos docentes das Universidades envolvidas sobre os focos de estudo, que 

acompanham o desenvolvimento do currículo tradicional que vivenciam. 

 Aproximam da discussão sobre a relação teoria-prática na experiência de formação, como 

logo se explicitou na importância que atribuíam ao Projeto de Extensão. 

Este é um Projeto muito importante porque atuamos junto aos nossos Assentamentos, 

a nossa realidade, mesmo reconhecendo as diferenças na produção entre sul, nordeste 

e centro-oeste. Aqui no sul a tecnologia é mais avançada. Mas foi de extrema 

importância os conhecimentos que produzimos.  

Tommazinno, professor e pesquisador da UDELAR, que interage fortemente com o Projeto, 

responde também por concepções de extensão na formação acadêmica de forma singular. 

Referindo-se ao que denomina “extensão crítica” aporta três condições e peculiaridades que a 

caracterizam e que conformam um projeto de formação, com seus objetivos dialeticamente 

relacionados (TOMMAZINO; CANO, 2016). 

O primeiro se vincula com a formação dos universitários e a possibilidade de estabelecer 

“processos integrais” que rompam com a formação profissionalista alijada de um critério de 

compromisso social dos graduados.  

O segundo assume uma “perspectiva política”, pois se propõem a contribuir com os 

processos de organização e autonomia dos setores populares subalternos, procurando dar a eles as 
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condições de gerar processos de poder popular. Este objetivo tem uma vinculação dialética e 

orgânica com o anterior. 

 E a terceira perspectiva é coerente com a concepção da “extensão crítica”, entendida como 

uma relação de comunicação dialógica em que educador e educando resultam transformados pelo 

processo da práxis. E esta transformação nos processos de extensão assumem um sentido 

profundamente humanizador. São experiências que, ao colocar os estudantes em colaboração com 

os setores sociais menos favorecidos, muitas vezes em situação de exclusão/dominação, provocam 

reconhecimento condições sociais que pouco conhecem, uma vez que a universidade pública abriga 

estudantes que, em percentual significativo, pertencem às classes médias e altas. Não é o caso dos 

estudantes do PRONERA, mas serve como um princípio universal.  

 Os autores corroboram com argumentos que sustentam este texto de que os processos de 

extensão não têm somente implicações ético-pedagógicas e políticas, mas também um forte 

componente epistemológico. E afirmam “definir a extensão crítica como um processo educativo, no 

sentido já assinalado, e também investigativo, uma vez que contribuem com a produção do 

conhecimento novo a partir de vincular criticamente o saber acadêmico e o saber popular” 

(TOMMAZINO; CANO, 2016, p. 15) 

 Outra característica do Projeto de Extensão que acompanha as turmas do Curso, foco deste 

estudo, é uma adesão explícita aos princípios da agroecologia e do desenvolvimento sustentável, já 

explicitados, também, no discurso do MST. E, nesse caso, a dimensão local desempenha papel 

central na estratégia agroecológica. Nas palavras de Schimdt (2018), “porque ela é portadora de um 

potencial endógeno que, através da articulação do conhecimento camponês com o científico, vai 

permitir a implementação de sistemas alternativos potencializadores da biodiversidade ecológica e 

sociocultural” (p. 102). 

 O Projeto de Extensão está comprometido com essa perspectiva, de forma explícita. E na 

relação teoria-prática, tempo de escola e tempo de trabalho procura problematizar, com os 

estudantes, essa lógica e potencializar experiências e exemplos na mesma direção. 

Vale lembrar que os estudantes de veterinária do PRONERA estão submetidos a uma 

preparação generalista na área, nos seus múltiplos desdobramentos; mas têm seus interesses 

específicos. Não são oriundos de grandes propriedades e a sua prática envolve animais de corte e de 

leite nas pequenas propriedades, típicas dos assentamentos. Muito menos serão profissionais de pet-

shops em espaços urbanos, mesmo que tenham de ter informações gerais sobre suas características. 
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O currículo que responderia ao perfil desse estudantado teria mais sentido se levasse em conta as 

características de sua origem e destino.  

 O interessante é que, para fins de organização acadêmica, os estudantes do PRONERA são 

considerados como "turma especial" ou seja, não partilham das classes com outros estudantes do 

Curso e raramente convivem em lugares acadêmicos comuns. Ainda enfrentam preconceitos de 

professores e colegas, pois são vistos como exógenos ao tradicional lugar universitário. Mesmo que 

essa condição tenha diminuído desde a turma pioneira, pela singular trajetória de sucesso dos 

estudantes, ela ainda se faz presente com alguma intensidade. 

 Entretanto, paradoxalmente, a condição de "especiais" não foi considerada para sustentar um 

currículo com base na alternância e com ênfase na pequena propriedade de matriz agroecológica.  

Nesta perspectiva o que se depreende ou é uma vontade política antagônica ao PRONERA ou trata-

se de uma incapacidade e inexperiência do corpo docente de assumir a compreensão da Alternância. 

Melhor seria se os argumentos para tal, fossem de ordem organizacional e administrativa. Não foi o 

caso. Na época o Colegiado do Curso foi portador de uma visão de qualidade que evidencia a 

predominância de um saber sem sujeitos, ou seja, desconectado da realidade e perspectiva dos 

estudantes.   

 Entretanto, por uma questão de reconhecimento e justiça, é preciso ressaltar a importância 

dos professores que defenderam a proposta do curso e que, desde então, se constituem na 

sustentação do mesmo no espaço acadêmico. Também são estes os docentes que articularam o 

Projeto de Extensão com pesquisadores internacionais de âmbito latino-americano. 

 Vale ainda ressaltar o importante papel que jogam os Coordenadores Pedagógicos do MST 

que acompanham as estudantes durante suas trajetórias na Universidade. Participam ativamente na 

logística que pressupõem o Projeto de Extensão, fazendo a ponte entre a estrutura acadêmica e o 

mundo do trabalho. Trata-se de um fazer essencial que inclui desde a mística do povo do campo até 

os saberes pedagógicos e psicológicos para apoiar os estudantes na sua jornada de formação. 

 A experiência, pois, nos revela a possibilidade de avançar na relação teoria-prática, 

sustentada por um Projeto de Extensão que procura compensar a rigidez tradicional dos currículos 

universitários fortemente instalada na cultura acadêmica.  

 Certamente, ao valorizar de forma exponencial a experiência do Projeto, não estamos 

abrindo mão de uma ruptura epistemológica ampla, que avance na transformação dos currículos 

baseados nos princípios da ciência positiva, e que se aproximem da complexidade crescente do 
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mundo laboral contemporâneo e das estruturas sócio cognitivas dos estudantes. Também nos move 

a intenção de colaborar com a publicização de uma experiência que se estriba no compromisso da 

universidade pública com os movimentos sociais e com a pedagogia da esperança.  

 Nosso intuito foi colocar a pesquisa a serviço da inovação acadêmica, na perspectiva de que 

as vivências da universidade em contextos emergentes sejam potencializadas. E que a 

curricularização da extensão, como dispositivo legal no contexto brasileiro, seja capaz de fazer 

avançar uma epistemologia rupturante, favorecendo didáticas contextualizadas e imbricadas na 

dimensão cultural e política.  

 A dimensão da qualidade está a exigir estudos e pesquisas que auxiliem a explicitação de 

indicadores mais adequados ao que se espera da educação superior, na perspectiva da inclusão e da 

justiça social que advém do desenvolvimento sustentável. 
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Resumo 

O estudo de experiências da universidade em contextos emergentes sustenta e estimula essa 
investigação. O texto parte da legislação que define a obrigatoriedade da curricularização da extensão 
nas universidades brasileiras e reafirma os desafios que integram essa política para os campos do 
currículo e da didática. Assume que essa inovação exige uma ruptura com as tradicionais formas de 
ensinar e aprender numa mudança paradigmática e epistemológica como princípio. Explora, na 
condição investigativa, um estudo de caso de um Curso de Veterinária, aninhado numa Universidade 
Pública, no contexto do Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária - PRONERA. Esse 
Curso, estando ainda organizado com um currículo tradicional, encontrou, num Projeto de Extensão 
que acompanha seu desenvolvimento, baseado nos princípios da Pedagogia da Alternância, uma 
possibilidade de avançar numa epistemologia rupturante. O Projeto se dá numa parceria internacional 
com universidades do cone sul da América Latina e provoca aprendizagens importantes e significativas 
para estudantes tanto brasileiros como de países vizinhos.  O estudo sustenta-se em parceiros teóricos 
como Sousa Santos, Tommazinno, Silva, Arroyo e Barco, entre outros. As conclusões reafirmam a 
importância da relação teoria-prática na formação acadêmica e a necessidade de inovações que 
curricularizem a extensão, bem como reconheçam a pluralidade de saberes que compõe a formação 
profissional. Reconhecem que as condições peculiares do PRONERA impõem compromissos sociais e 
políticos à comunidade universitária que precisam ser promotores das inovações rupturantes 
necessárias à condição pública das IES, que se vê na emergência de dar respostas às interpelações feitas 
pela sociedade e cumprir o papel que lhe é inerente. 

Palavras-chave: Curricularização da extensão; PRONERA; Curso de Veterinária; Relação teoria-
prática; Pedagogia da Alternância. 

A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSERIDA NO AMBIENTE ESCOLAR E A 

FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA: O CURRÍCULO EM AÇÃO 

Fernanda Pons Madruga – FURG 

A investigação sobre a formação do nutricionista para atuar com a Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) inserida no ambiente escolar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), é o intuito que nos move. O PNAE tem como finalidade colaborar para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes, contribuir na aprendizagem e no 

rendimento escolar, além de colaborar na formação de hábitos alimentares saudáveis, conforme o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O Programa é o mais antigo do 

Governo Federal, na área da educação, no que se refere à suplementação alimentar no país. Visa 

garantir a alimentação dos alunos das escolas da rede pública durante o ano letivo, desde a educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação de jovens e adultos e, em alguns casos, 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 574 

entidades filantrópicas, desde que cadastradas no censo escolar. Nele, estão previstas duas diretrizes 

principais, a oferta de alimentação saudável, que proveja as necessidades nutricionais dos 

estudantes e ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que deverão estar inseridas no 

currículo escolar. As atividades de EAN devem colaborar nas escolhas e práticas alimentares 

saudáveis, que deverão ser realizadas de forma voluntária e contribuir na qualidade de vida, na 

saúde e na aprendizagem dos escolares (FNDE, 2018). As ações de EAN são uma das estratégias 

para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), através do incentivo a alimentação 

saudável. Contudo, visando prevenir os agravos nutricionais, como obesidade e desnutrição, 

estimular a utilização de alimentos regionais, fortalecendo a cultura alimentar, e colaborando para o 

desenvolvimento de uma consciência ecológica e ambiental. As atividades de EAN devem ser 

coordenadas pelo nutricionista e realizadas junto a coordenação pedagógica da escola, de acordo 

com a Resolução n°26 de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a alimentação escolar dos alunos 

da educação básica, atendidos pelo PNAE. As ações de EAN, no ambiente escolar, têm sido foco de 

inúmeros estudos, no entanto, pouco se aborda sobre a formação do nutricionista para atuar na 

alimentação escolar, na coordenação das atividades de EAN. 

Este estudo procura responder questões como: “O que revelam os currículos dos Cursos de 

Nutrição e a prática pedagógica desenvolvida na universidade?”. A abordagem investigativa é 

qualitativa cujo foco principal foi analisar o campo da EAN na formação do nutricionista, com 

vistas às atividades nas instituições escolares. A pesquisa empírica foi realizada em três Cursos de 

Nutrição da Região Sul do país, dois provenientes de universidades públicas e um de uma 

universidade privada, instalados em diferentes cidades do Rio Grande do Sul.  

Em cada umas das três Instituições foi realizada a Análise Documental do Projeto 

Pedagógico do Curso de Nutrição, onde foram avaliados os currículos e as ementas das disciplinas. 

Também foram observadas aulas de EAN, realizadas entrevista com a coordenadora do curso e a 

professora de EAN e desenvolvida uma atividade com os alunos concluintes. Para estes foi feita 

uma provocação para que representassem, através de uma imagem ou desenho, o que é a Educação 

Alimentar e Nutricional e que palavras utilizariam para descrever sua imagem ou desenho. 

Para análise dos dados dos estudantes, foi utilizada a metodologia de análise de imagens 

proposta por Ralf Bohnsack (2007). O autor apresenta três níveis de interpretação de imagens: pré-

iconográfico, iconográfico e iconológico, além de uma etapa comparativa. Na primeira fase do 

método documentário de interpretação, a imagem é analisada no nível pré-iconográfico, e é 

necessário responder à pergunta “o quê?”. Na segunda fase, a imagem é analisada no nível 
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iconográfico, sendo ainda necessário responder à pergunta “o quê?”, no entanto, se identifica as 

tipificações do senso comum em relação à imagem em questão. Na terceira fase, se desenvolve a 

análise da imagem no nível iconológico/icônico, onde se considera o contexto da produção para 

responder à pergunta “como?”, além de identificar o produtor da imagem. O autor também 

considera uma etapa comparativa das imagens (NEVES e LEITE, 2017). 

Para esta comunicação optamos por apresentar a análise do currículo dos Cursos de Nutrição 

e as imagens produzidas pelos estudantes de duas instituições. Para tal, selecionamos uma imagem 

produzida por um estudante de cada Instituição. Após a apreciação da imagem e a mensagem que 

dela emergiu, fizemos a avaliação à luz da análise documental dos cursos. O intuito do estudo foi 

compreender se há uma tendência na formação do nutricionista para realização de atividades de 

EAN, com vistas a atuação no ambiente escolar.  

A ANÁLISE DO CURRÍCULO DOS CURSOS DE NUTRIÇÃO 

No contexto da sociologia crítica da educação, as contribuições de Basil Bernstein têm 

enfoque particular. Entre os autores que fazem parte das chamadas “teorias críticas” do currículo, 

Bernstein desenvolveu sua teoria. Considerando a pedagogia, o currículo e a avaliação como formas 

de controle social, o autor coloca em questão como a educação atua na reprodução cultural das 

relações de classe (MAINARDES, STREMEL, 2010). 

Silva (2017), referindo-se às ideias de Bernstein, afirma que o autor, ao abordar a educação 

pondera que o currículo, a avaliação e a pedagogia (ou práticas pedagógicas), são formas de 

expressão das estruturas sociais. Dessa forma, a estrutura social irá definir as modalidades de 

códigos que serão aprendidos. Quanto mais independentes do contexto local, sendo a linguagem 

mais amplamente distribuída, os códigos são denominados elaborados; enquanto descrições mais 

específicas e relacionadas ao local, dizem respeito aos códigos restritos. Os códigos são apreendidos 

no contexto social, como na família ou escola. No caso do currículo, não são os conteúdos 

aprendidos explicitamente que informam os códigos, mas a maior ou menor classificação do 

currículo, as relações entre as áreas do conhecimento, ou a comunicação entre elas, o maior ou 

menor enquadramento.  

É importante compreender como o autor define poder e controle. Poder está relacionado 

com a manutenção da ordem, as relações entre categorias e os limites impostos. Controle estabelece 

as formas de comunicação legítimas, as relações de poder entre categorias (BERNSTEIN, 1996). 

Para Santos (2003), poder tem relação com o espaço, coloca pessoas, discursos e objetos em 
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arranjos diferentes e delimita os espaços. Controle estabelece a comunicação, de acordo com os 

espaços estabelecidos. Os conceitos de poder e controle estão diretamente relacionados com a 

classificação e o enquadramento.  

A Classificação está relacionada com a separação, o isolamento das diferentes áreas do 

conhecimento ou de diferentes categorias. Quanto mais isolado, quanto mais intensa a separação, 

mais forte é a classificação. Um currículo tradicional, organizado em disciplinas com limites bem 

demarcados, é um currículo de classificação forte (MORAIS E NEVES, 2007). Já um currículo 

interdisciplinar, com relação entre as disciplinas, é um exemplo de currículo com classificação 

fraca. Quanto mais forte a classificação, maior é o poder. A classificação diz o que pode e o que não 

pode incluir no currículo. Importante salientar que, num currículo com classificação fraca, não 

significa ausência de poder, mas que este está organizado de forma diferenciada (SILVA, 2017). O 

poder tem a função de manter a classificação, reforçar as fronteiras e o isolamento (MORAIS E 

NEVES, 2007). 

O enquadramento está relacionado ao processo de transmissão do conhecimento, as formas 

de comunicação, as relações sociais entre as categorias (MORAIS E NEVES, 2007). Quanto mais 

centrado no professor, o processo de ensino aprendizagem, maior o enquadramento e maior o 

controle. O controle está relacionado ao ritmo, ao tempo, ao espaço de transmissão. Em uma aula 

centrada no aluno, onde este determina o ritmo, com organização do tempo mais flexível, o controle 

e o enquadramento são fracos. Vale ressaltar que, o controle e enquadramento sendo fracos, não 

significa que não haja controle, mas que são formas mais sutis (SILVA, 2017).  

Considerando o currículo um espaço de constantes tensões, nos cursos de Nutrição 

pesquisados, percebe-se um impacto das políticas educacionais neoliberais, que reforçam os 

interesses do mercado e, talvez, as exigências das áreas que, historicamente, concentram o maior 

número de profissionais, ou seja, as áreas clínica e institucional. Já o espaço da nutrição escolar tem 

tido menor prestigio na perspectiva profissional, com evidentes impactos no currículo. É importante 

destacar, utilizando a teoria bernsteiniana, que os currículos dos cursos de nutrição têm bem 

demarcadas as relações de poder e controle. O poder está relacionado com a forte separação entre as 

diferentes áreas de conhecimento, enquanto o controle está relacionado com a comunicação 

legítima e própria da área a que está relacionada. A EAN não está inserida em nenhuma das áreas 

de atuação, embora seja uma atividade que pode ser desenvolvida pelo profissional em qualquer 

uma delas. Sendo assim, o espaço da EAN dentro do currículo dos cursos ainda não está bem 

estabelecido (CUNHA, 2008). 
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A ANÁLISE DAS IMAGENS 

Selecionamos uma imagem (Figura 1) para demonstrar a metodologia de análise de imagens 

proposta por Bohnsack, ou seja, o “Método Documentário de Interpretação”, como exemplo do 

processo investigativo e interpretativo do estudo. 

Fase 1 – Nível pré-iconográfico: 
Ao responder a pergunta “o quê?”, percebemos um quadrado em destaque ao lado direito da 

folha. Dentro desse quadrado há um quadrado menor. Dentro desse quadrado menor, há um 

triângulo. Dentro do triângulo tem quatro linhas horizontais com espaço padronizado entre elas. Ao 

lado do triangulo, dentro do quadrado, está escrito “Pirâmide Alimentar”. Do lado esquerdo do 

quadrado está escrito “Sala de Aula”. Do lado direito e abaixo da linha inferior do quadrado tem um 

traçado em ziguezague. Em cima do traçado tem duas pequenas linhas horizontais, onde sobem 

duas linhas verticais maiores, uma à direita da pequena linha horizontal e outra à esquerda. Em 

cima das duas linhas verticais tem uma linha horizontal, que sobe e forma um triângulo. Dos dois 

lados do triângulo, saem duas linhas diagonais, que apontam para cima. Na ponta do triangulo tem 

uma pequena linha vertical, onde aparece um círculo. Dentro do círculo, tem uma linha central em 

formato côncavo e dois pontos acima. Da parte superior do círculo saem riscos agrupados para os 

dois lados do círculo, que passam um pouco da parte inferior do círculo. Tem um traço superior 

inclinado para a direita do elemento, com um pequeno triângulo na ponta onde está escrito “Nutri”. 

Tem um círculo ao lado direito e acima do elemento com uma pequena ponta em formato de 

triangulo apontado para o elemento. Dentro deste círculo está escrito: “blábláblá”. Abaixo do 

quadrado maior há nove quadrados menores, distribuídos linearmente em três fileiras de três 

quadrados cada. No lado superior esquerdo de cada quadrado pequeno, há um pequeno elemento. 

Nos três quadrados da fileira da frente o pequeno elemento surge de uma pequena linha horizontal, 

de onde saem duas pequenas linhas verticais paralelas, que se unem no centro, sobem um pouco, 

paralelamente e se unem no centro em uma pequena linha horizontal. Nos três quadrados da fileira 

do meio, o pequeno elemento tem forma redonda e acima uma reentrância, de onde sai uma 

pequena linha curvada para o lado direito. Nos três quadrados da fileira traseira, o pequeno 

elemento é composto por sete a oito pequeninos círculos agrupados. Na parte superior há uma 

pequena linha curvada para o lado direito. Do lado direito dos três quadrados pequenos há uma 

pequena linha curvada para baixo, com um pequeno triângulo na ponta, onde está escrito: “Alunos”. 

A imagem foi feita toda a lápis, apenas a legenda do autor está escrita de caneta azul. 
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Fase 2 – Nível Iconográfico: 
Nesta fase respondemos a pergunta “o que?”, e procuro identificar as tipificações do senso 

comum em relação à imagem produzida. 

A figura representa uma sala de aula. O elemento central, de destaque, que está ao lado 

direito, é identificado como um quadro escolar, onde está desenhada uma Pirâmide Alimentar.  Ao 

lado direito do quadro há uma figura humana feminina, representando uma nutricionista que está 

ensinando algo. Há nove carteiras escolares dispostas linearmente, em três fileiras com três 

carteiras, com um alimento na sua esquerda. Na fileira da frente parece ser uma garrafa, na do meio 

uma maçã e na traseira um cacho de uvas. 

Fase 3 – Nível Iconológico∕ Icônico: 
Nesta fase de análise devo considerar o contexto da sua produção procurando responder à 

pergunta “como?”. 

A escola como responsável pela educação nutricional, realizada pela nutricionista. A 

educação tradicional, expositiva, com destaque para a figura da nutricionista e o quadro escolar. Os 

alunos que estão linearmente situados, numa linha inferior aos destaques, para receber as 

informações. A autora da imagem escreveu, na parte superior do desenho: “Nutrição se aprende em 

sala de aula com nutricionista”. 

CONCLUSÃO 

Considerando a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) se constitui uma 

atividade a ser desenvolvida pelo nutricionista, nas mais diversas áreas de atuação, tendo o enfoque 

de promover a autonomia dos sujeitos, de forma que estes possam fazer suas escolhas alimentares 

de forma consciente e crítica.  

O espaço escolar é um espaço profícuo para formação de hábitos alimentares saudáveis e, o 

nutricionista é o profissional que detém os saberes técnicos para propor atividades de EAN nas 

escolas, em conjunto com a equipe pedagógica, afim de que todos os profissionais da comunidade 

escolar estejam envolvidos com EAN. Para isso, o nutricionista precisa ter na sua formação, a 

inserção nesse cenário de prática, precisa conhecer e se envolver com o ambiente escolar, se 

aproximar da complexidade do ensinar e aprender, de modo que, na sua prática profissional, possa 
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estar mais preparado para enfrentar os dilemas que surgirão, inerentes ao também complexo ato da 

alimentação. 

Considerando as imagens produzidas pelos estudantes concluintes, percebemos que, para a 

maior parte deles, a escola aparece como um espaço de atuação do nutricionista. No entanto, a 

forma de educação/pedagogia evidenciada nas imagens ainda aparece relacionada com a forma de 

transmissão de informações, de forma vertical e centrada na figura do profissional. O profissional 

aparece em destaque, como único detentor do saber e não há qualquer referência ao contexto e aos 

saberes dos demais envolvidos. 

Os achados nas imagens produzidas pelos estudantes refletem as configurações dos 

currículos dos cursos. Com forte classificação entre as áreas do conhecimento, limites bem 

demarcados, refletindo a disputa de poder entre as áreas. Da mesma forma, o processo de 

comunicação centrado no profissional, considerando uma única linguagem como legítima, 

demonstra o controle dos espaços estabelecidos. Os conceitos de poder e controle estão diretamente 

relacionados com a classificação e o enquadramento e a manutenção da ordem estabelecida.  

As impressões iniciais sobre o Curso de Nutrição da Universidade A, a partir dos dados dos 

documentos e das imagens produzidas pelos estudantes apontam para a compreensão de que é frágil 

o lugar dos saberes da alimentação escolar com vistas à Educação Alimentar Nutricional, na 

formação do nutricionista. Demonstram que, no currículo, não há um lugar definido para os saberes 

da alimentação escolar, sob o enfoque de formação voltada para a atuação com a EAN. 

 Já no âmbito da Universidade B, a atuação profissional no espaço escolar está presente no 

imaginário de um número maior de estudantes. No currículo do referido curso, há um espaço 

definido para os saberes da EAN e da escola, no entanto, ainda não se constitui em um território 

conquistado, pois ainda se depara com disputas nas  relações de poder (CUNHA, 2008). 

Dessa forma, podemos concluir que o campo da EAN na formação do nutricionista, com 

vistas às atividades nas instituições escolares, ainda se constitui em um grande desafio para os 

cursos de Nutrição.  
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Resumo 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o mais antigo programa social do Governo 
Federal, na área da educação, no que se refere à suplementação alimentar no país. O PNAE tem como 
finalidade colaborar para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes, contribuir 
na aprendizagem e no rendimento escolar, além de colaborar na formação de hábitos alimentares 
saudáveis. No PNAE estão previstas duas diretrizes principais, a oferta de alimentação saudável, que 
proveja as necessidades nutricionais dos estudantes e ações de Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN), que deverão estar inseridas no currículo escolar. As ações de EAN, no ambiente escolar, têm 
sido foco de inúmeros estudos, no entanto, pouco se aborda sobre a formação do nutricionista para 
atuar nesse campo, na coordenação das atividades de EAN. Este estudo, numa dimensão qualitativa, 
procurou analisar o campo da EAN na organização curricular para a formação do nutricionista, com 
vistas às atividades nas instituições escolares. A pesquisa empírica foi realizada em três cursos de 
nutrição da Região Sul do país, dois provenientes de universidades públicas e um de uma universidade 
privada, instalados em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. O objeto foi a análise do currículo do 
Cursos de Nutrição, explorando as imagens produzidas pelos estudantes concluintes sobre o tema. 
Após a apreciação das imagens, fizemos a avaliação à luz da análise documental dos cursos. Os 
resultados sugerem que o campo da EAN na formação do nutricionista, com vistas às atividades nas 
instituições escolares, ainda se constitui em um grande desafio para os cursos de Nutrição e que é 
preciso problematizar os currículos dos cursos como espaço de tensão e poder entre áreas de 
conhecimento.  

Palavras-chave: Currículo, Cursos de Nutrição, educação alimentar e nutricional e pesquisa com 
imagens. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES05.pdf
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Figura 1. Imagens produzidas pelos estudantes - Grupo 2: ESCOLA 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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Figura 2. Imagens produzidas pelos estudantes - Grupo 2: ESCOLA 
 

 
Fonte: A autora, 2019. 

INOVAÇÃO EDUCACIONAL DISRUPTIVA 

Mariângela Risério D’Almeida – CAV 

Nos últimos 30 anos, com o advento da internet, temos assistido a um crescente desinteresse 

do aluno pelo processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na maioria das escolas de educação 

básica. À medida em que os alunos se conectam às redes virtuais, desconectam-se do tradicional 

processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de uma revolução que vem desconstruindo a escola a 

partir de dentro, da sua essência, desvelando o seu desencaixe da contemporaneidade. Para Sibilia 

(2012, p. 10), o desmoronamento em curso é doloroso e desconcertante, mas, a partir dessa 

abertura, a visão pode se expandir para outras direções. 
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Como gestar inovação em contextos tão contraditórios? A escola vive intensamente o 

fenômeno nomeado por Bauman (1998, p. 7) de “mal-estar da pós-modernidade”. O desconforto 

está presente no seu cotidiano e se manifesta através das tensões, ambivalências, conflitos. 

Convivemos com metodologias muitas vezes ultrapassadas, que estão centradas no paradigma do 

ensino, ao mesmo tempo em que convivemos com tecnologias avançadas, com portais que 

possibilitam a escola ir além dos seus muros. Um certo hibridismo já se faz presente. Como 

promover mudanças, inovação, sem a formação de professores para a inovação? 

Desde o ano de 2012, a Companhia de Jesus, através do seu Secretariado Educativo, tem 

liderado e convocado a todos os que estão engajados na missão educativa a uma reflexão sobre o 

sentido da educação hoje, no século XXI, buscando responder a si mesmos qual o sentido de atuar 

nessa área. Neste mundo que experimenta a transformação radical do analógico em digital, fazem-

se necessárias várias indagações: O que é educar? Para quem educar? Quem são os novos sujeitos 

da educação? 

Para isso, promoveu em Boston, em 2012, a 1ª Conferência Mundial das Escolas Jesuítas, 

inaugurando assim um tempo favorável, de abertura de novos horizontes, de diálogos multi e 

transdisciplinares, em redes continentais. Instigados pelas provocações, os jesuítas de Barcelona 

anteciparam-se na busca de respostas e propostas que significassem saídas do contexto atual. 

Empreenderam, desde então, um grande movimento de reflexão envolvendo suas oito escolas, 

convocando a participação de todos – pais, alunos, professores e gestores – para responderem, com 

ousadia e criatividade, a um novo projeto, intitulado Horitzó 2020, cuja implantação se iniciou em 

2014.Trata-se de um processo mobilizador, de transformação profunda do atual modelo, uma 

“inovação disruptiva”, assim cunhada por eles. Esse projeto não se limita à aula, mas deseja 

transformar a escola.  

A partir da lente da pesquisa qualitativa busquei olhar a realidade da Red de Esculas Jesuites 

de Educació, da Catalunha, e a Rede Jesuíta de Educação no Brasil. Aproximando-me com olhar 

investigativo do processo inovador, pretendi compreender os contextos educacionais, culturais, 

sociais e políticos envolvidos que inspiraram e mobilizaram a empreender essa virada de inovação 

educacional. 

O projeto Horitzó 2020, visa a uma inovação que rompe com o modelo passado e se conecta 

com o projeto vital do aluno, com o seu mundo. Uma inovação em que o aluno é o protagonista do 

seu processo de aprendizagem e que tem a rede como estratégia primordial do processo, 
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fomentando a participação, a cooperação, a interatividade e a implicação conjunta, sem a qual esse 

projeto seria inviável. 

É possível inferir que é preciso romper, irromper, provocar rupturas, fomentar uma inovação 

disruptiva com coragem e criatividade. Nessa perspectiva, o resultado da pesquisa sobre a 

experiência de Barcelona pode atuar como inspiração, suscitar desejos, inquietações, provocar 

deslocamentos, em busca de um novo lugar para a escola no século XXI, já que oferecerá 

informações para profissionais e/ou interessados na área de educação, bem como servirá como 

embasamento para outros trabalhos. Esta pesquisa foi inspirada pela seguinte questão: Em que 

medida a experiência de inovação disruptiva da Rede de Colégios Jesuítas da Catalunha – Horitzó 

2020 – pode inspirar a Rede de Escolas Jesuítas do Brasil a promover a sua transformação?  

Através de um estudo de caso, a pesquisa buscou compreender o fenômeno de inovação 

educacional a partir da perspectiva de gestão empreendida pela Red de Escuelas Jesuites Educació 

na concepção e implantação do projeto intitulado Horitzó 2020, cujo objetivo é transformar em 

profundidade o processo de ensino e aprendizagem e criar uma nova escola para o século XXI.  

A experiência inovadora desenvolvida pelos jesuítas na Catalunha através da Red de 

Escuelas Jesuites Educació despertou em mim o desejo de debruçar-me de forma sistemática sobre 

o tema da inovação educacional. Como olhar o fenômeno da inovação educacional? Qual 

abordagem daria conta da complexidade deste tema? Para responder a este fenômeno 

contemporâneo, realizei um estudo de caso, análise documental e optei por entrevistas para recolher 

as informações e efetuar triangulações. 

INOVAÇÃO EDUCACIONAL 

Nos últimos trinta anos, com o fenômeno da globalização e da revolução tecnológica 

causada pela internet, a palavra inovação adquiriu status e importância, tornando-se um atributo 

desejável a todas as empresas e instituições. Nesta sociedade fluida e de consumo, a inovação 

sugere um caráter de permanente transformação, tornando rapidamente obsoletas ideias, projetos e 

alimentando, dessa forma, a competitividade. Inovar tornou-se um imperativo, e uma questão de 

sobrevivência para as organizações. 

Segundo Akari (2011, p. 23), a globalização possibilitou a adoção de modelos educacionais 

internacionais (ocidentais) que conduzem a semelhanças que transcendem fronteiras, fazendo com 
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que o currículo seja cada vez mais pensado sob a forma de uma padronização, e formulado em 

competências disciplinares transversais. 

O entendimento de cada pessoa ou grupo sobre mudança e inovação varia a partir da posição 

que se ocupa no sistema escolar. Para Hernández et al. (2000, p. 29), existe uma 

multidimensionalidade da inovação educativa e ela pode ocorrer com a introdução de novos 

processos de ensino e aprendizagem, mudanças curriculares, de produtos, de materiais, ideias e, 

inclusive, pessoas. Portanto, múltiplas perspectivas de inovação coexistem no universo da educação 

e estão presentes nos diversos sistemas educativos. 

A inovação educativa tende a ser vinculada à qualidade de ensino. Como afirmam 

Almandoz et al. (2006, p. 35), as inovações não entram em terreno vazio, não substituem o que 

existe, mas frequentemente somam complexidade, porque o professorado e as escolas reconstroem 

as estratégias de inovação. 

No Brasil, afirmam De Sordi e outros (2013 p. 27) ao pesquisar as redes municipais de cinco 

cidades do Estado de São Paulo, nos últimos anos, percebeu-se que as políticas educacionais 

tendem a considerar que a melhoria dos sistemas educacionais municipais repousa na necessidade 

da inovação. Nessas redes, verifica-se uma tendência à associação direta entre o conceito de 

inovação e a adequação às avaliações externas. Marina (2017, p. 11) chama a atenção de que este 

cântico contínuo à inovação está produzindo uma homogeneização dos sistemas públicos de ensino, 

porque os Estados desejam aparecer bem situados na classificação PISA, que influencia a todos os 

demais sistemas de avaliação. 

No entanto, falar de inovação significa modificar as formas de atuação como resposta a 

mudanças nos alunos e implica uma organização diferente do trabalho, para a qual devem ser 

utilizados métodos mais eficazes. De acordo com Almandoz et al. (2006, p. 34), a inovação no 

âmbito escolar representa ruptura nos modos tradicionais de abordagens de práticas arraigadas 

cultural e institucionalmente que envolvem um conjunto de saberes e de capacidades coletivas de 

uma organização. 

Nessa perspectiva, também Hernández et al. (2000, p.29), afirmam que uma inovação 

educacional ocorre quando novas áreas de aprendizagem são introduzidas no currículo e práticas 

alternativas às já existentes são desenvolvidas. Novos modelos de gestão e organização escolar 

consolidam o projeto educacional institucional. 
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Os avanços na ciência e nas pesquisas sobre a tecnologia dão pistas para enfrentar as 

mudanças na escola. O currículo é o que transforma o trabalho da escola, que inova e se adapta aos 

novos tempos de mudança por meio de alterações nas fontes que o compõem. Nessa direção, Calvo 

(2016, p.23) indica que são quatro as fontes que compõem o currículo:  

1ª) A fonte epistemológica do currículo introduz o novo conhecimento, 

redesenha os conteúdos graças a novos meios e ferramentas como computadores ou 

outros dispositivos móveis;  

2ª) A fonte psicológica tem o suporte dos principais estudos sobre o cérebro, a 

inteligência, pensamento, a tomada de decisões, a atenção ao comportamento humano 

e os processos de aprendizagem;  

3ª) A fonte pedagógica se encarrega da inovação nos métodos e na prática 

educacional dos processos de ensino, mostra as metodologias de ensino mais eficazes 

e que ajudam as escolas a tomarem decisões didáticas;  

4ª) A fonte sociológica mostra que os jovens do século XXI precisam de 

projetos educacionais diferentes para atingir o sucesso na aprendizagem. 

O tempo e o espaço escolar podem se tornar flexíveis por meio do uso de pedagogias 

inovadoras, que buscam construir e adaptar o espaço, com o objetivo de promover a participação do 

aluno, o trabalho cooperativo e a investigação. A inovação pode se materializar pela transição de 

um modelo de aula passivo para ativo, em que o aluno interage, construindo com o professor o 

conhecimento, transformando o professor em um projetista de experiências de aprendizagem. Dessa 

maneira, organiza o conteúdo de acordo com a ordem que obtém um maior envolvimento dos 

estudantes, concedendo-lhe autonomia para escolher seu próprio itinerário, negociando tempos, 

modos e ferramentas em um processo colocado a serviço do desenvolvimento integral, da 

aprendizagem ao longo da vida. Para que isso ocorra, são necessários espaços físicos, simbólicos, 

mentais e afetivos diversificados e estimulantes para facilitar o encontro coletivo, o trabalho 

individual e em equipe. Tudo isso impacta a administração do tempo e flexibilização em função das 

necessidades dos projetos e atividades (CALVO, 2016; CARBONELL, 2001). 

Uma escola inovadora requer metodologias mobilizadoras e gira em torno da aprendizagem. 

Nela, o ensino consiste no desenho de experiências que estimulem o potencial de alunos e 

projetistas/professores, funções que se intercambiam por um fim comum, a aprendizagem. Uma 

escola assim assegura ao aluno a sua autonomia na tomada de decisões sobre seu próprio processo, 

buscando sempre modos de conseguir um maior envolvimento autônomo no descobrimento e na 
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negociação de itinerários de aprendizagem pessoal. É uma escola que integra estratégias cognitivas 

definidas sobre como aprender a aprender, estimulando os alunos a pensarem sobre seu próprio 

pensamento, com objetivo de criar uma cultura mais consistente e executiva da aprendizagem. É 

uma escola que tem a curiosidade como ponto de partida e que valoriza o erro na construção e 

reconstrução da aprendizagem e para a compreensão dos problemas. A forma como as aulas são 

organizadas com unidades didáticas mais ativas ou projetos, a aprendizagem cooperativa, o design 

thinking ou o uso de diferentes sistemas de avaliação são os protagonistas das transformações 

(CALVO, 2016; CARBONELL, 2001). 

Para Thurler (2001, p. 19), as fontes da inovação são diversas e podem nascer da reflexão do 

professor sobre a sua prática, ou surgirem a partir da cultura ambiente que faz com que o professor 

se interrogue, ou também como exigência do próprio ambiente de trabalho.  E Carbonell (2001, p. 

28) lembra que as inovações têm que ser pensadas, geridas e realizadas contando com a autonomia 

dos professores, pois só assim elas terão maiores possibilidades de êxito e continuidade. 

O PROJETO-PILOTO HORITZÓ 2020 

O Projeto HORITZÓ 2020 foi formulado durante o período de 2012-2013 através de uma 

metodologia participativa que envolveu todos os atores da escola: alunos, professores, diretores, 

educadores, pais. Eram seis âmbitos para aprofundar e propor o futuro: 1) método, conteúdo e 

valores; 2) alunos e professores; 3) espaços educativos; 4) tempo e organização; 5) tecnologia e 

recursos; 6) família e entorno. A adesão da maioria dos professores, funcionários e pais da JE foi 

motivada pelo desejo de recolher um conjunto de ideias sobre a educação que queriam ver 

implantadas nas escolas. 

A implantação do projeto-piloto do Horitzó 2020 teve início em setembro de 2014, com 

previsão de duração de 2014 a 2016, com processos concretos, fundamentados em um desenho 

pedagógico cuidadoso, com alcance limitado e controlável. Essa experiência piloto foi o ponto de 

partida para “aprender e afinar a concretização da escola que queremos” (JE, 2015, p. 70). A 

experiência piloto se denominava NEI (Nueva Etapa Intermedia) e MOPI (Model Pedagogic a 

l’etapa Infantil). A NEI se caracterizou por ter o aluno como centro do processo de ensino e 

aprendizagem, desempenhando um papel ativo e de protagonismo. Para isso, podia contar com a 

participação dos professores, que o ajudavam a desenvolver o autoconhecimento e o espírito crítico 

para que construísse o seu projeto vital. O MENA – Modelo de Enseñanza y Aprendizaje está 

construído sobre as seguintes bases: 1º) espaço, tempo e recursos; 2º) equipe docente reduzida; 3º) 
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agrupamento de alunos; 4º) conteúdos. O MENA propõe ainda uma mudança radical na maneira de 

trabalhar dos professores: é a experiência da codocência. Avaliada por alguns como a maior fonte 

de disrupção, nela os professores planejam, programam, trabalham juntos em sala e avaliam 

conjuntamente. Quanto ao currículo, o MENA (JE, 2016, p. 58) propõe uma priorização dos 

conteúdos, eliminando o caráter acumulativo, buscando a consolidação dos conhecimentos básicos 

e uma compreensão mais global e transversal das disciplinas. Para isso, elegeram critérios de 

priorização como: manter os conteúdos que os alunos podem reter, compreender e utilizar 

ativamente; reorientar algumas áreas e dar-lhes um caráter mais instrumental; pensar mais nas 

necessidades do futuro, na sociedade em que viverão. 

A PESQUISA 

Por que inovar? Para que inovar? Como inovar? Com quem inovar? Numa sociedade 

altamente complexa, a inovação educacional segue mobilizando sujeitos, gerando um incômodo 

estado de provisoriedade (Marina (2017, p. 9). Foi a partir dessa perspectiva, que provocou em mim 

profundos deslocamentos, que atravessei o Atlântico em busca de escutar os autores dessa 

experiência educacional inovadora. Quem é quem nessa inovação? Quem são esses sujeitos 

inovadores? Nessa jornada, fui em busca de beber das suas fontes, de conhecer caminhos 

percorridos, sujeitos dessa experiência, ouvir vozes, discursos, desvelar autorias. 

De acordo com um dos diretores de escola (E1), a inovação na Catalunha buscava uma 

transformação da educação, a fim de conectá-la com o mundo. Percebe-se, no discurso dos 

diretores, que o antigo modelo havia caído no descrédito e gerava para o aluno uma terrível 

consequência: o fracasso do seu projeto vital. Era preciso inovar para dar futuro para essas pessoas, 

dar-lhes um projeto de vida! 

Na experiência de um professor (E4),  

nos dois primeiros anos da experiência piloto, tínhamos encontros com os professores 

dos diversos colégios da Catalunha, para debater e ver as dificuldades que tínhamos 

encontrado e como as resolvíamos. Era uma grande riqueza! Nós, os tutores, 

avaliávamos nosso trabalho, compartilhávamos dificuldades e debatíamos soluções. 

Para um dos diretores de escola (E 3), o projeto de inovação não tem que estar 

necessariamente vinculado à tecnologia. Nós a vemos como uma competência a mais, uma 

competência digital que o aluno necessita. 
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De fato, a inovação realizada a partir do Projeto Piloto Horitzó 2020 assumiu uma dimensão 

ampla, abrangente, sistêmica, conectando o currículo às aprendizagens dos alunos, às metodologias, 

à avaliação, à formação dos professores e envolvia a comunidade. Uma inovação com sentido, sem 

modelos pedagógicos previamente determinados, que nasceu da escuta da comunidade. 

Para transformar é preciso deslocar pessoas, posturas, requerer novas atitudes. Colocar o 

aluno no centro do processo de inovação provocou um grande deslocamento nos papéis do aluno e 

do professor. Uma ousadia! Como fazer os dois caminharem juntos e reconhecerem-se desenhistas 

de uma nova paisagem educativa? Hernández (2000, p. 24), diz que uma das causas apontadas para 

o fracasso das reformas deve-se a “não levar em conta que os professores desempenham um papel 

fundamental nas inovações realizadas nas escolas”. A experiência da Catalunha revelou-se valiosa 

na transformação dos papéis: para o aluno, a experiência do trabalho cooperativo; e para o 

professor, a experiência da codocência. Para um dos professores (E4), a experiência da codocência 

é uma mudança espetacular porque muda a forma do professor trabalhar com um grupo de alunos, 

passando a compartilhar a aula com mais dois professores. O professor experimenta diferentes 

papéis e compartilha a sua ação tutorial, planejando o trabalho em sala, programando a participação 

ativa do aluno, avaliando o aluno, dando feedback pessoal e grupal, conjuntamente. Para outro 

professor (E6), nós professores somos, às vezes, muito enquadrados apenas na docência da 

disciplina e pensamos muitas vezes ‘Eu sou a professora de Ciências e pronto!’. Diante disso, foi 

preciso abrir-nos a outras coisas.  

Trazer o aluno para o centro do processo fez com que ele passasse a ser ativo, responsável 

por construir junto com o professor a sua aprendizagem. Passou-se a adotar outra sistemática de 

trabalho, que rompe com a lógica disciplinar e fragmentada ao promover a atuação interdisciplinar, 

sistêmica, com a integração das disciplinas em projetos integrais, garantindo, desse modo, a 

transversalidade e a conexão de conhecimentos e áreas curriculares em uma aprendizagem 

significativa e com sentido para os alunos. Na percepção de um pai (E7),  

o resultado para minhas filhas foi muito positivo em âmbitos de aprendizagens 

diferentes, como por exemplo trabalhar em equipe, expressão e comunicação pessoal, 

segurança em si mesma, participação em dinâmicas de aulas etc. Minhas filhas 

cresceram muito, uma coisa espetacular!  

Na percepção de outro pai (E9), comparando com o ensino tradicional,  

antes a aprendizagem era muito teórica, pouco prática, muito afastada da sociedade. 

Agora percebo outro tipo de recursos, outras competências, habilidades, outras formas 

de trabalhar e maneiras de compartilhar que não têm nenhuma relação com o ensino 
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tradicional, em que o professor dá uma aula e, se o aluno não aprende, isso não é 

levado em consideração. Agora, todos são muito próximos, participativos. 

Os professores se sentiram protagonistas nessa participação pois, se sentiram (E4), 

partícipes na elaboração dos currículos dos cursos, na elaboração do material a ser utilizado. Houve 

uma grande entrega. 

Dessa forma pudemos construir nossa história e por essa razão podemos dizer que 

participamos da criação do Projeto, porque montamos o material a ser utilizado em conjunto por 

todos os colégios envolvidos, afirmou outra professora (E6). 

Um dos diretores de escola (E3) afirmou: observamos que os alunos ganharam uma grande 

capacidade de autonomia, de comunicação, e desenvolveram outras aprendizagens que, com o 

modelo anterior, não conseguiram. Ou, ainda, (E2) quando as famílias sinalizam o desejo de que os 

filhos também façam parte da experiência, constatamos que a avaliação está sendo muito positiva. 

As que podem comparar o modelo antigo com o atual estão pedindo que os filhos pequenos também 

possam participar. 

Analisando o discurso dos diretores e professores ao longo das entrevistas, há pontos de 

convergência e divergência, entre os quais destaco um dos que considero mais importantes: a 

formação e o acompanhamento do professor para comprometê-lo com a inovação. Sem o 

engajamento e compromisso do professor, a inovação não é possível. De nada adianta investir em 

tecnologia ou ambientes inovadores, se não houver o envolvimento e participação do docente no 

projeto de inovação. Esse aspecto é desafiador, relevante e precisa ser estrategicamente cuidado em 

projetos de inovação. Essa perspectiva corrobora o pensamento de Carbonell (2001, p. 28), sobre as 

inovações, quando diz que “as inovações têm de ser pensadas, geridas e realizadas autonomamente 

pelos professores”. Além disso, cabe destacar que tanto diretores como professores tiveram que 

enfrentar as resistências de uma parte das famílias com suas inquietações e incredulidades em 

relação ao Projeto. 

 Continua Carbonell (2001, p. 30) afirmando que “a tensão vivida pelos professores entre a 

mudança e a continuidade, mediatizada por crenças e pressões externas comumente pouco 

favoráveis à cultura da inovação, a relações mutáveis de poder no interior das escolas e aos ritmos 

de implantação das inovações” é inibidora de transformações. Por essa razão, é necessário priorizar 

uma formação que resignifique a prática docente, permitindo ao professor reinventar a si mesmo em 

um processo dialógico transformador, inovador. 
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CONCLUSÕES 

A análise do Projeto Horitzó 2020, implantado pela Fundació Jesuites Educació em 

Barcelona. indicou que ele se caracterizou por implantar uma experiência de inovação disruptiva 

em uma rede de escolas de educação básica, envolvendo o currículo e a prática pedagógica.  

A inovação se concretizou em um novo currículo para novos sujeitos, priorizando conteúdos 

e experiências que façam sentido, que abordem a complexidade do conhecimento interdisciplinar, 

para que este seja social e culturalmente relevante, desenvolvendo uma nova cultura pedagógica. 

Envolveu os professores em trabalho cooperativo, provocando os alunos a estabelecerem conexões 

entre o aprendido e o vivido, gerando novos conhecimentos. A metodologia de projetos instaurou 

uma nova forma de trabalho, de caráter inovador, realçando o valor da aprendizagem 

compartilhada, construída coletivamente. É importante ressaltar que, nesse processo de inovação, a 

tecnologia esteve presente como meio, mas não como finalidade. A inovação ultrapassou a a 

questão meramente tecnológica.  

A inovação desloca e afeta os sujeitos, tanto os professores como os alunos e ambos têm o 

seu papel transformado. Os professores são o fator de maior (E6), importância na proposição da 

inovação. O estudante transforma o seu papel numa dimensão cooperativa e a aprendizagem 

acontece através de metodologias com protagonismo dos sujeitos, favorecendo o desenvolvimento 

de aprendizagens e competências através de projetos integrados e trabalho cooperativo. 

No processo da Jesuites Educació, a metodologia da participação foi decisiva na construção 

do projeto Horitzó 2020, no alinhamento das ideias e concepções em busca da escola do futuro. 

Entendendo que ela se constitui em um elemento importante na construção de uma cultura de 

inovação, é preciso iniciativa e coragem para mudar em direção a essa metodologia. 

Conhecer o processo de criação, estruturação e desenvolvimento da rede de escolas Jesuítes 

Educació nos mobilizou para trabalhar em rede de forma colaborativa com vistas à inovação. A 

rede desponta, assim, como lugar da investigação, de aprendizagem profissional, como espaço de 

pesquisa, de criatividade. Numa perspectiva mais ampla, a experiência da Catalunha lança luzes 

sobre um novo modelo de escolas para o século XXI. Uma nova forma de conceber o ensino e a 

aprendizagem. 
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Resumo 

A investigação tem como objetivo compreender o processo de inovação disruptiva desenvolvido pela 
rede de escolas Jesuites Educació na Catalunha, através do Projeto Horitzó 2020, e verificar como ele 
pode inspirar a Rede Jesuíta de Educação no Brasil. O Projeto Horitzó 2020 foi analisado quanto à sua 
origem, concepção, estratégias utilizadas, nível de participação, envolvimento da comunidade educativa 
e seus resultados. A revisão de literatura aborda conceitos de inovação, redes, gestão educacional e 
gestão da inovação educacional. Foram efetuadas entrevistas junto a nove membros da Jesuites 
Educació (professores, diretores e pais) e a três membros (diretores) da Rede Jesuíta de Educação. A 
consulta a fontes documentais assim como a análise das entrevistas esclarece que o âmbito da inovação 
implementada nas escolas jesuítas da Catalunha tem os seus pilares em um novo desenho curricular, na 
formação dos professores e na reforma dos espaços arquitetônicos. A análise dos dados revela o 
diferencial que caracteriza esse projeto por promover a inovação em uma rede de escolas. Vale ressaltar 
que a rede desempenha um papel estratégico por atuar como um ecossistema que alavanca e sustenta a 
inovação. E a inovação, no sentido que responda às expectativas pedagógicas, sugerem o protagonismo 
dos sujeitos envolvidos. Como resultado, sugere-se um conjunto de ações à Rede Jesuíta de Educação 
do Brasil para fortalecer sua atuação em rede, explorar todo o seu potencial estratégico, superar a 
fragmentação e assim poder implantar as inovações. A experiência da Jesuites Educació abre amplas 
perspectivas de aprendizagem em rede e entre redes, de compartilhamento de recursos, de políticas de 
formação docente, de intercâmbios. 

Palavras-chave: Inovação; Educação básica; Redes; Gestão educacional. 

http://www.h2020.fje.edu/
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Resumo 

O painel discute aspectos de didática e do currículo da formação de professores tendo por fio condutor 
o conceito de fabricação mobilizado por Thomaz Popkewitz. As pesquisas objetivam compreender como 
determinados discursos legitimados por especialistas classificam e, simultaneamente, produzem tipos 
específicos de docentes. Os trabalhos analisam diferentes contextos regionais e institucionais. O 
primeiro texto aborda discursos que regulam a formação inicial de professores para a atuação na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ele defende que no processo de subjetivação de licenciandos, a 
tensão entre acomodações e resistências, no que se refere a regularidades discursivas desta modalidade, 
permite abrir espaço para subversões no âmbito do mesmo sistema de pensamento que vem regulando a 
EJA na educação básica. O segundo trabalho investiga a construção da subjetividade do professor que 
atua em cursos pré-vestibulares sociais e que outrora foi aluno desses espaços. A análise indica que 
professores e alunos deste contexto são posicionados como o outro, em movimento que busca incluir, 
mas que também é produtor de um sistema de pensamento que os exclui, ao normatizar e regular 
subjetividades discentes e docentes. O terceiro trabalho analisa discursos de profissionalização 
presentes na Resolução CNE/CP 2 de 2019, que institui a Base Nacional Comum para formação inicial 
de professores no Brasil. Os resultados mostram hibridismo de enunciações que remetem à pluralidade 
de significados destinados à formação profissional que é defendida tanto na academia quanto nos 
textos políticos. Os autores do painel ressaltam a importância da produção de estudos que, ao invés de 
operarem com oposições binárias do tipo certo ou errado, tragam à tona os múltiplos enunciados que 
vêm, no presente, produzindo a formação inicial de professores no país. A discussão destes textos 
permite, além de debater sobre a constituição de subjetividades docentes, identificar possíveis brechas e 
espaços para subversões nas políticas curriculares.  

Palavras-chave: Currículo; Formação de professores; Base nacional comum curricular para formação 
docente; Educação de jovens e adultos; Curso pré-vestibular social. 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA NA 

FORMAÇÃO INICIAL: NORMALIZAÇÃO E APRENDIZAGEM PERMANENTE. 

Juliana Marsico – UFRJ 

André Vitor Fernandes dos Santos – UnB 

INICIANDO A CONVERSA 

Nesse texto, investigamos os discursos que regulam a formação inicial para a atuação na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), focalizando enunciados produzidos em diferentes contextos 

discursivos de produção de conhecimentos que normatizam o que podemos pensar sobre a 

modalidade e seus sujeitos. Nele, analisamos uma experiência de formação inicial de professores 

em um espaço específico – o estágio curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

[NOME] –, em turmas escolares da Educação de Jovens e Adultos. Mais especificamente, nos 

interessa compreender como essa experiência formativa é atravessada por enunciados que 

produzem sentidos de (e para a) EJA e fabricam o estudante jovem adulto e, dessa forma, um 

professor para a modalidade. Ele articula uma investigação de doutorado¹ com a pesquisa ‘[NOME 
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DA PESQUISA]’ (CNPq e Faperj), todas desenvolvidas no ‘[NOME DO GRUPO DE 

PESQUISA]’.  

No âmbito dessas investigações, temos investido na construção de uma abordagem 

discursiva para os estudos em História do Currículo, no diálogo com Michel Foucault e Thomas 

Popkewitz, dando especial atenção aos sistemas de pensamento, no sentido proposto por este último 

autor, que classificam e produzem espaços a serem habitados por sujeitos na e da escola. Buscamos 

entender as regras que constituem os sistemas de raciocínio que produzem regimes de verdade 

(FOUCAULT, 2003, 2014a, 2014b) em meio aos quais viemos significando currículos e a formação 

docente. Nesse texto, estamos interessados, especificamente em compreender de que forma os 

textos oficiais elaborados com a explícita intenção de normatizar a EJA, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA, e documentos produzidos pelos estudantes de licenciatura em 

Ciências Biológicas, no âmbito do estágio supervisionado, nos quais constam reflexões dos 

licenciandos sobre as experiências vividas, especificamente, em aulas na EJA, vêm regulando a 

produção de um estudante jovem e adulto e, simultaneamente, de um professor para atuar nessa 

modalidade.  

Para realizar essa tarefa, analisamos os seguintes documentos/monumentos², produzidos em 

diferentes contextos discursivos de produção de conhecimento: (i) textos que instituem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – a  Resolução CNE/CEB n° 01/2000 

(BRASIL, 2000a) e o Parecer CNE/CEB n° 11/2000 (BRASIL, 2000b); (ii) materiais escritos por 

licenciandos de Ciências Biológicas em formação inicial na [NOME], nomeamos de diários da 

prática pedagógica (DPP) ou simplesmente, diários.  

Na análise aqui empreendida, estivemos interessados não em quem diz, mas sim no que é 

dito, mobilizando aquilo que Foucault (2014b) define como a positividade dos discursos, buscando 

entender os discursos como “produtivos na constituição de processos de regulação social que 

hegemonizam sentidos de escola, ensino, professor, aluno e conhecimento” (FERREIRA, 2013, p. 

85). Procuramos, portanto, compreender como os discursos produzem sistemas de pensamento 

(POPKEWITZ, 2014) e produzem (HACKING, 2007; ver p. ex. POPKEWITZ, 2001 e 2008) tipos 

específicos de sujeitos, sejam eles estudantes jovens e adultos, sejam professores que atuam nessa 

modalidade da educação. Afinal, concordando com Popkewitz (2001) quando este autor destaca que 

o próprio raciocínio representa um problema a ser investigado – uma vez que porta normas e 

valores que, historicamente, funcionam para confinar os alunos –, percebemos que a formação 
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inicial aqui investigada não ensina aos futuros professores de Ciências e Biologia apenas o 

conhecimento per se, mas ideias que disciplinam escolhas e regulam ações.  

Em nossas investigações, vimos percebendo o quando a Educação de Jovens e Adultos, 

assim como os seus sujeitos, vêm sendo percebidos, historicamente, como fora da norma, em meio 

a um sistema de raciocínio que normaliza o ensino regular, seus professores e estudantes, criando 

padrões por meio dos quais definimos o outro. Em produções anteriores [REFERÊNCIAS às 

PRODUÇÕES], percebemos o quanto essa distinção diz respeito ao fato de a modalidade abrigar 

estudantes de diferentes faixas etárias em uma mesma turma, com trajetórias de vida que se 

diferenciam daquelas que costumamos considerar como sendo normais para alunos do ensino 

fundamental e médio na escola. Esses estudantes são, em sua maioria, trabalhadores e apresentam 

experiências de vida distintas das que crianças e adolescentes em idade regular levam para a sala de 

aula, incluindo as experiências do mundo do trabalho e da própria gestão da vida cotidiana. Além 

disso, como modalidade específica, a Educação de Jovens e Adultos apresenta diferenças em 

relação a organização de tempos, espaços e outros aspectos que, tradicionalmente, vimos 

considerando normal na cultura escolar.  

A EJA COMO ACONTECIMENTO QUE ROMPE A CONTINUIDADE DO TEMPO 

Ao analisar os diários da prática pedagógica, percebemos um estranhamento dos 

professores em formação ao lidar com uma forma escolar distinta da que encontraram em suas 

trajetórias como estudantes da educação básica. Tal estranhamento está simultaneamente 

relacionado à temporalidade do curso de EJA, à inconstância no que diz respeito à frequência dos 

alunos – que, muitas vezes, por conta do cansaço e mesmo dos deslocamentos entre trabalho e 

escola, não conseguem comparecer às aulas – e ao currículo reduzido em relação ao ensino regular 

na educação básica brasileira. Esses enunciados aparecem, por exemplo, em uma reflexão sobre a 

escola: 

A escola é bem diferente do que eu imaginava. Por ser um ‘tipo’ de supletivo, o PEJA³ 

aceita alunos a partir dos 15 anos para o Ensino Fundamental e estes podem passar de 

série (6°/7° e 8°/9°) ao final de cada trimestre. Fiquei um pouco chocada com esta 

nova realidade, para os alunos e também para os professores, como esses conteúdos 

são ensinados em tão pouco tempo? (DPP 3/2015). 

Outro estranhamento desses licenciandos diz respeito à progressão continuada, que permite 

que o aluno da EJA faça o seu próprio tempo, podendo ser promovido entre os níveis de acordo 
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com seu processo de aprendizagem, sendo transferido a qualquer momento do ciclo a uma turma 

mais avançada ou, ainda, permanecer na mesma o tempo que for necessário. A avaliação sobre a 

progressão de cada aluno é realizada pelos professores e instituições de formas variadas e é prevista 

em lei (BRASIL, 1996) não apenas para a modalidade aqui investigada, sendo adotada pelas 

secretarias municipal e estadual de educação no Rio de Janeiro. Esta possibilidade é também 

enunciada no documento que normatiza as diretrizes curriculares para a EJA, como no trecho a 

seguir: 

Ora, acelerar quem está com atraso escolar significa não retardar mais e economizar 

tempo de calendário mediante condições apropriadas de aprendizagem que 

incrementam o progresso do aluno na escola. Tal progresso é um avanço no tempo e 

no aproveitamento de estudos de tal modo que o aluno atinja um patamar igual aos 

seus pares. Quem está com adiantamento nos estudos também pode ganhar o 

reconhecimento de um aproveitamento excepcional. Em cada caso, o tempo de 

duração dos anos escolares cumpridos com êxito é menor que o previsto em lei. Em 

ambos os casos, tem-se como base o reconhecimento do potencial de cada aluno que 

pode evoluir dentro de características próprias. (Parecer CNE/CEB nº: 11/2000, p. 35). 

Para os professores em formação, o fato de os estudantes poderem progredir entre diferentes 

turmas, a qualquer momento, causa estranheza em variados aspectos. Um deles diz respeito a um 

entendimento de que seria preciso passar por todos os conteúdos do ciclo que, para esses 

licenciandos, já seriam muito reduzidos. Vale ressaltar que estes futuros professores normalmente 

se encontram no último ano da graduação, com forte referência nos conhecimentos científicos 

advindos das Ciências Biológicas e com trajetórias escolares quase sempre vividas em escolas de 

ensino regular. Outro aspecto refere-se ao fato de que, ao progredir para uma turma já em 

andamento, o estudante não teria oportunidade de conhecer, também, os conteúdos já trabalhados 

na nova turma em que se insere.  

Esse estranhamento vivido ao conhecer a Educação de Jovens e Adultos nos sugere um 

processo de produção curricular específico para essa modalidade de educação. O que nos parece 

importante destacar, usando a noção proposta por Thomas Popkewitz (2001), é um processo de 

alquimia específico para a educação de adultos, na qual a relação entre o tempo e o conhecimento é 

distinta daquela que participa da produção do currículo do ensino regular. Nesse sentido, a EJA não 

vem sendo realizada simplesmente como uma tradução ou adaptação do ensino regular. Afinal, 

sendo essa uma modalidade específica e com um tempo próprio, talvez a questão que se coloca seja 

o lugar de onde a olhamos, ou seja, o reconhecimento – nem sempre silencioso – de que o ensino 
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regular constitui a normalidade da educação básica, no interior de um sistema de raciocínio que 

vem nos informando o que significa uma educação de qualidade, com tempos suficientes e 

programas curriculares corretos ou adequados. 

Ao experimentarem tais estranhamentos, os licenciandos refletem sobre o quanto é difícil 

para o professor lidar com alunos que chegam de outros ciclos, não podendo simplesmente 

continuar como se a turma fosse a mesma. Entretanto, no decorrer dessa experiência, deslocam 

essas preocupações, ao avaliarem a entrada de novos alunos como elemento que modifica o 

andamento da turma – nem sempre para atrasar o que está sendo trabalhado – e considerarem, em 

um tempo tão curto de possibilidades, que o estudante pode sim estar apto a progredir no que se 

refere a uma determinada sequência considerada natural no aprendizado dos conteúdos escolares. 

Em uma das reflexões trazidas pelos diários, a seguinte reflexão aponta um deslocamento no que se 

refere ao que consideram estranho ao entrar em contato com essa experiência de estágio: 

Essa semana o professor estava conversando com a turma [...] sobre a rapidez com que 

ocorreram as unidades de progressão, como os alunos passam rápido pelas turmas e 

estava explicando que com aquela turma seria mais rápido ainda, pois os alunos eram 

mais ‘avançados’ em quesito de conteúdo e aprendiam mais rápido. De uma forma 

acabo concordando com ele, [...] o conjunto de alunos [vindos de outro ciclo] mudou a 

turma [...]. Eles sabem mais sobre os assuntos, conseguem compreender o que o 

professor explica com facilidade, estou notando isso desde a aplicação das atividades, 

que já foi diferente. (DPP 9/2016). 

Ao conhecer essa outra modalidade – e experenciar nela o processo de formação inicial –, os 

licenciandos são obrigados a se deslocarem da posição em que estavam e produzir uma nova 

posição. No diálogo com Gert Biesta (2013) que entende a educação como um vir ao mundo através 

do confronto com situações (e sujeitos) estranhas(os) às quais os educandos são convidados a 

responder, entendemos a formação inicial de professores também como um vir ao mundo4 . Para o 

autor, é na ação de vir ao mundo que irrompem as subjetividades, como respostas únicas, mas 

sempre em relação com a outridade do outro. Nesse sentido, vimos compreendendo como, ao 

precisarem deslocar a posição que ocupam em relação à educação escolar, esses licenciandos vem 

se constituindo professores no processo de formação inicial, em um processo de subjetivação que é 

criação e devir (AMORIM, 2012).  

Ao lidarem com essa nova forma de ensino-aprendizagem, os professores em formação 

precisam ressignificar o que vem se constituindo como tradição na educação básica. Percebemos 

essa aproximação transformando as subjetividades dos futuros professores, por meio de múltiplos 
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pertencimentos e cruzamentos discursivos, tais como os que constituem a memória e a história de 

escolarização desses licenciandos e as vivências nas escolas em que realizam seus estágios. Tal 

deslocamento é enunciado em trechos nos quais os professores em formação afirmam que: 

[...] um lado positivo de estar fazendo estágio a noite é entrar em contato com 

realidades bem distintas daquelas com que convivi [a] maior parte da minha vida. É 

bom ter entrado em contato com uma realidade que penso que encontrarei um dia. [...] 

Realmente, é fundamental na formação de um professor vivenciar e refletir sobre essas 

questões. (DPP 12/2015). 

Ao acompanharem essas turmas de Educação de Jovens e Adultos, os licenciandos 

posicionam-se todo o tempo em uma fronteira de deslocamento do que acreditam ser uma educação 

de qualidade. No mesmo movimento em que avaliam tal modalidade como uma experiência distinta 

das que conheceram em suas trajetórias e que, por isso, enriquece suas experiências profissionais, 

mantêm a preocupação com referência a tradições do ensino regular, levando a EJA a uma posição 

de anormalidade. Um exemplo disso é percebido quando avaliam o currículo da modalidade como 

reduzido em relação ao que consideram normal para o ensino de Ciências, uma vez que “não tem 

como aprender um ano de conteúdo do currículo normal em apenas três meses” (DPP 13/2015, 

grifo nosso). Nesse movimento, a tradição e os conteúdos curriculares que constituem o ensino 

regular são postos como o fiel da balança que regula a noção de qualidade. 

Com Thomas Popkewitz (2001) compreendemos tais dispositivos disciplinares como 

tecnologias sociais que, ao produzir efeitos de poder a partir de padrões discursivos sobre como 

deve ser a escola e o currículo, regulam as subjetividades que circulam naquele espaço por meio de 

um conjunto de regras discursivas. Tais regras constituem-se em elementos tão poderosos que não 

apenas produzem conhecimentos sobre o mundo, como definem formas particulares de ser e de 

estar nesse mundo. Nesse contexto, como já dito, percebemos como o estudante e o professor da 

Educação de Jovens e Adultos vêm sendo classificados como sujeitos fora da norma, ou seja, 

diferentes daquilo que tem sido considerado normal na (e para a) educação básica. Em meio a estas 

classificações e normatizações, entretanto, a especificidade da modalidade vai sendo 

discursivamente produzida, uma vez que “a EJA necessita ser pensada como um modelo 

pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem 

de jovens e adultos” (Parecer CNE/CEB n° 11/2000, p. 9, grifos originais). Afinal, a EJA “é um 

segmento que se diferencia do ensino regular, pois seu público é formado por jovens e adultos que 

em sua maioria já trabalha e percebe o mundo de forma diferente da criança e do adolescente” 

(DPP2/2015). 
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Assim, os estudantes da EJA, jovens e adultos em idade superior à que é considerada regular 

para a escolarização básica e, em sua maioria, trabalhadores, são enunciados como estudantes 

diferentes do que é tido como normal nessa etapa da educação escolar, sendo produzida, portanto, 

uma modalidade que acolha especificidades, em um movimento em que invista na “proposição de 

um modelo pedagógico” próprio para a modalidade (Parecer CNE/CEB n° 01/2000, p. 1). Afinal,: 

a EJA é um modo de ser do ensino fundamental e do ensino médio, com seus 

homólogos voltados para crianças e adolescentes na idade adequada, [sendo] chaves 

de abertura para o mundo contemporâneo em seus desafios e exigências mais urgentes 

e um dos meios de reconhecimento de si como sujeito e do outro como igual. (Parecer 

CNE/CEB n° 01/2000, p. 67, grifos nossos). 

 Assim, percebemos que a necessidade de uma formação específica como uma regra, uma 

regularidade discursiva que vem significando esta modalidade de educação, em um movimento de 

formação que dê conta de trabalhar com uma certa complexidade da EJA: 

Desse modo, as instituições que se ocupam da formação de professores são instadas a 

oferecer esta habilitação em seus processos seletivos [...], sobretudo as universidades. 

[...] Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a EJA 

deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas 

relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino. [...] Jamais um 

professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntariado 

idealista e sim um docente que se nutra do geral e também das especificidades que a 

habilitação como formação sistemática requer (Parecer CNE/CEB n° 11/2000, p. 53-

56). 

Nesse movimento, ao lidar com uma modalidade de ensino estranha ao que vinha 

constituindo a normalidade no que se refere às experiências escolares – e sobre a docência –, esses 

professores em formação são instados a buscar outras referências sobre o que são o currículo, a 

escola e os estudantes da educação básica. Percebemos, nessa direção a produção da necessidade de 

uma formação específica para lidar com a modalidade, aqui fortemente enunciada na produção de 

um sujeito que necessita buscar complementar essa formação permanentemente.  

Nessa direção, o texto do Parecer CNE/CEB n° 11/2000, documento que regulamenta a 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, propõe três funções básicas para esta modalidade da 

educação. A primeira delas é a função reparadora, relacionada à intencionalidade de proporcionar 

ao jovem/adulto a escolarização não realizada em idade regular. A segunda, a função equalizadora, 

diz respeito a buscar garantir uma redistribuição e uma alocação dos bens sociais a essas pessoas às 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 601 

quais a educação básica não foi possível no tempo regularmente previsto pela lei. A terceira delas, a 

função qualificadora, por sua vez, está relacionada à atualização de conhecimentos em uma 

perspectiva de educação permanente (BRASIL, 2000b). Esta função pode ser exemplificada no 

trecho a seguir: 

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida é a 

função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. Mais do que uma 

função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser 

humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em 

quadros escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a 

educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a 

solidariedade, a igualdade e a diversidade. (Parecer CNE/CEB nº: 11/2000b p. 11, 

grifos nossos) 

Na análise dos diários e dos textos legais, percebemos, no diálogo com Thomas Popkewitz 

(2011), que tanto políticas educacionais quanto a investigação em educação produzem um sujeito 

que deve ser aprendiz por toda a vida, como um cidadão cosmopolita inacabado. Este indivíduo 

deve ser automotivado e responsável, capaz de intervir ativamente em seu próprio desenvolvimento, 

participar mais ativamente da sociedade e, assim, garantir o próprio progresso e o da nação. Nesse 

sentido, ainda em diálogo com o autor, percebemos nas superfícies textuais analisadas, o foco 

imputado aos processos de escolarização no que diz respeito à produção do estudante – e do 

professor em formação – como um sujeito autônomo, colaborativo que atue no sentido de buscar 

melhorias para o próprio processo de ensino-aprendizagem, assim como para a própria vida e para a 

sociedade. O que cabe aqui ressaltar é a forma como os enunciados se articulam para produzir, 

discursivamente, essa modalidade de ensino que acaba por tomar o estudante regular como a norma 

segundo a qual são, então, produzidas as outridades discentes e docentes da EJA. 

TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Na análise, encontramos enunciados, tão frequentes nos textos que normatizam a 

modalidade quanto nos diários da prática pedagógica, que sugerem que aspectos sobre a 

heterogeneidade das turmas, o tempo escolar diferenciado e as questões mais gerais sobre a escola 

como elementos que convidam os professores em formação a deslocamentos que produzem as 

subjetividades docentes na experiência com a EJA. As passagens em que estes elementos aparecem 

com mais força nos diários da prática pedagógica, nos dão elementos para pensar o currículo e a 

disciplina escolar Ciências específicos dessa modalidade sendo produzidos por uma alquimia 
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própria que, é também produto e produtora da formação de subjetividades docentes na experiência 

de estágio nesta modalidade de ensino. Percebemos que nesse jogo de estranhamentos frente a uma 

modalidade de educação que os obriga a deslocar do que vinham compreendendo como um modelo 

de educação de qualidade, os professores em formação se transformam e transformam, em muitos 

casos, o próprio olhar para esse acontecimento que é a experiência na Educação de Jovens e 

Adultos.  

Além disso, percebemos que a identidade projeta para os estudantes da EJA o encargo de se 

qualificar e aprender permanentemente cria, igualmente, no professor a responsabilidade de buscar 

uma formação apropriada que permita lidar com a diversidade discente e a especificidade desta 

modalidade da educação básica. Como os cursos de formação de professores no Brasil têm sido, 

historicamente, voltados à formação de docentes com foco na educação básica na modalidade 

regular as discussões e abordagens relativas a outras modalidades, tais como a educação indígena e 

a quilombola, assim como a educação de jovens e adultos, acabam ocupando um espaço mais 

reduzido nos currículos e nas experiências de estágio curricular durante a formação. É nessa direção 

que percebemos, em diálogo com Popkewitz (2011, p.379), que a formação de professores 

produzindo um sujeito que “faça escolhas entre as quais não é possível a escolha de não continuar a 

aprender vida afora”.  

A formação permanente do professor inconcluso, nos enunciados aqui investigados nem 

sempre está relacionada diretamente a uma especialização ou curso específico. Entretanto, há uma 

regularidade no que diz respeito à necessidade de que esse professor esteja constantemente se 

aperfeiçoando, refletindo sobre sua prática e também se deslocando de suas posições, produzindo 

diferentes respostas aos acontecimentos. Ao abordar a Educação de Jovens e Adultos como um 

sistema de raciocínio que produz determinados tipos de sujeitos, sejam eles alunos ou professores 

desta modalidade, vimos percebendo que o professor em formação, ao se deparar com uma forma 

de organização do espaço-tempo da escola diferente da que constitui suas memórias sobre a 

escolarização e sua formação em curso, é instado a ressignificar o que vinha sendo, 

tradicionalmente, entendido como uma educação de qualidade. Nesse movimento, é projetada no 

próprio indivíduo a responsabilidade de buscar, de investir e de complementar a sua formação.  

A noção de aprendizagem permanente (POPKEWITZ, 2008) desenha um cidadão que, em 

sua incompletude, nutre e busca o aprendizado contínuo, seja para exercer melhor sua cidadania, 

seja para aprimorar o exercício da profissão de professor. Essa busca pela formação permanente 

nem sempre diz respeito, especificamente, a iniciativas formais de especialização ou outros cursos 
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voltados à Educação de Jovens e Adultos. O que percebemos na análise dos diários da prática 

pedagógica é que, continuamente, os licenciandos procuram deslocar o que vinham significando 

como a prática docente escolar em um processo de criação contínua na produção suas 

subjetividades docentes.  

Nesse sentido, parece potente pensar o irromper de uma subjetividade docente também 

como algo que somente existe em ação, ao passo que não há um lugar ou uma identidade docente 

completa a se chegar, mas um processo em que essa subjetividade é sempre devir, está sempre em 

movimento (BIESTA, 2013; AMORIM, 2012). Neste contexto discursivo, percebemos como, no 

processo de subjetivação desses licenciandos, a tensão entre acomodações e resistências no interior 

do que vimos compreendendo como regularidades discursivas para a modalidade permite abrir 

espaço para irromper algumas subversões no âmbito do mesmo sistema de pensamento que vem 

regulando a modalidade na educação básica. Assim, ao buscarmos construir conhecimentos sobre a 

formação de docentes para a atuação na Educação de Jovens e Adultos (EJA), analisamos o modo 

como os discursos pedagógicos constituem uma estrutura de ideias que informa ao professor de 

Ciências e Biologia quem ele é ou deve ser, assim como informa quem são os alunos normais e 

aqueles considerados fora da norma. Nesse sentido, queremos desestabilizar “as formas disponíveis 

de raciocínio que internalizam e fecham os espaços ocupados pelos professores [pelos estudantes], 

abrindo esses espaços para outras possibilidades”. (POPKEWITZ, 2001, p.15).  
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Notas de fim 

¹ Ele é parte da pesquisa de doutorado da primeira autora [NOME, DATA], com bolsa Capes e orientada pela 
professora Dra [NOME].  
² Mobilizamos a noção de documento/monumento, no sentido proposto por Jacques Le Goff, para assumir que os 
documentos produzidos em uma dada época são fruto de um processo de elaboração que materializa simultaneamente a 
época e a sociedade que os produziram. É, nesse sentido, um registro que permanece, como um monumento, 
sinalizando para o futuro uma imagem dessa época/sociedade. A intenção aqui é problematizar tais 
documentos/monumentos buscando evidenciar as condições de possibilidade para a emergência de determinados 
enunciados e de produção desses registros históricos. 
3 Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 
4 Gert Biesta mantém um constante diálogo com a pesquisadora Hannah Arendt no livro aqui referenciado (BIESTA, G. 
Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013). 

Resumo 

Nesse texto, investigamos os discursos que regulam a formação inicial para a atuação na Educação de 
Jovens e Adultos, focalizando enunciados produzidos em diferentes contextos discursivos de produção de 
conhecimentos que normatizam o que podemos pensar sobre a modalidade e seus sujeitos. Buscamos 
compreender como os discursos produzem sistemas de pensamento e produzem, no sentido proposto por 
Thomas Popkewitz, tipos específicos de sujeitos, sejam eles estudantes jovens e adultos, sejam 
professores que atuam nessa modalidade da educação. Vimos percebendo o quanto a Educação de 
Jovens e Adultos, assim como os seus sujeitos, vêm sendo percebidos, historicamente, como fora da 
norma, em meio a um sistema de raciocínio que normaliza o ensino regular, seus professores e 
estudantes, criando padrões por meio dos quais definimos o outro. Ao abordar a Educação de Jovens e 
Adultos como um sistema de pensamento que produz determinados tipos de sujeitos, sejam eles alunos ou 
professores desta modalidade, vimos percebendo que o professor em formação, ao se deparar com uma 
forma de organização do espaço-tempo da escola diferente da que constitui sua memória escolar e sua 
formação em curso, é instado a ressignificar o que vinha sendo, tradicionalmente, entendido como uma 
educação de qualidade. Nesse movimento, é projetada no próprio indivíduo a responsabilidade de 
buscar, de investir e de complementar a sua formação. Argumentamos que no processo de subjetivação 
desses licenciandos, a tensão entre acomodações e resistências no interior do que vimos 
compreendendo como regularidades discursivas para a modalidade permite abrir espaço para irromper 
algumas subversões no âmbito do mesmo sistema de pensamento que vem regulando a modalidade na 
educação básica. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; História do Currículo; Formação de professores. 
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INVESTIGANDO A CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES DE PROFESSORES DE PRÉ-

VESTIBULARES SOCIAIS NO RJ: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 

Vidal Assis – Colégio Pedro II 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho analisa a construção de subjetividades de um grupo específico de professores, 

formado por estudantes oriundos de pré-vestibulares sociais (PVS) que conseguiram ingressar na 

universidade e, mais tarde, retornaram a esses espaços como professores. Ele é parte de uma 

investigação de doutorado que reconhece os currículos “como construções sócio-históricas que 

produzem e hegemonizam significados sobre quem somos e sobre aquilo que sabemos” 

(FERREIRA, 2014, p. 187). Aqui, especificamente, tomamos o depoimento de um desses docentes 

– que leciona Redação no PVS/CEDERJ – como elucidativo da dispersão de enunciados que 

circulam em torno da profissão e do ensino, buscando observar que regularidades discursivas 

compõem suas condições de existência e dispersão. Interessa-nos perceber como essa dupla 

experiência em pré-vestibulares sociais se entrelaçam na constituição desse sujeito/professor. 

No Rio de Janeiro, os pré-vestibulares sociais emergem, na década de 1980, em meio às 

lutas mais amplas de grupos sociais historicamente impedidos na realização de direitos relacionados 

à terra, saúde, moradia, educação formal, salários dignos, participação política e cultura, entre 

outros. Dentre esses grupos sociais, muitas vezes denominados de populares, destacam-se os povos 

indígenas e negros, historicamente excluídos por questões étnicas e raciais e para quem os pré-

vestibulares sociais (ou pré-vestibulares Populares) vieram se constituindo em “formas criativas de 

luta, participação e atitudes capazes de levar à construção de um outro projeto” desses (e para esses) 

grupos sociais (NASCIMENTO, 1999, p. 03). Nesse contexto, outros currículos têm sido 

produzidos, em um movimento que visa romper a barreira que impede esses estudantes de 

ingressarem no ensino superior, especialmente o público, ao mesmo tempo em que procura 

valorizar conhecimentos que se tornaram historicamente invisíveis e menores nos processos formais 

de escolarização no país. 

No diálogo com Thomas Popkewitz (1997, p. 176), assumimos que os “esforços para 

organizar o conhecimento escolar como currículo constituem formas de regulação social, 

produzidas através de estilos privilegiados de raciocínio”. Isso significa entender que os 

conhecimentos que, historicamente, fazem parte dos currículos do ensino médio e dão acesso ao 
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ensino superior no país não apenas reproduzem as desigualdades; mais do que isso, eles produzem 

essas desigualdades em meio aos jogos de saber e poder, ao nos ensinarem quem somos e o que 

devemos saber nesse mundo, limitando as nossas possibilidades de ação. Afinal, “aquilo que está 

inscrito no currículo não é apenas informação – a organização do conhecimento corporifica formas 

particulares de agir, sentir, falar e ver o mundo e o eu” (POPKEWITZ, 1997, p. 176). No 

depoimento do professor que leciona Redação no PVS/CEDERJ, essa relação entre conhecimento e 

poder se explicita quando o mesmo destaca o seguinte: 

Eu digo pra eles [os estudantes] sempre que língua é poder. Quando você tem o 

domínio de uma língua você tem, de certa forma, o poder de não ser enganado, 

encontrar caminhos diferentes para determinadas questões. Trabalhamos os termos de 

comando que os textos têm. A gente fala sobre questões da vida dele. [...] Eu procuro 

trabalhar com questões que eles vivenciam, tipo: “onde eles moram só passam duas 

linhas de ônibus, isso é bom ou é ruim? Tem monopólio sobre os transportes do 

lugar?”. Eu foco bastante nisso. 

Tomando como referência o modo como esse sujeito/professor veio se constituindo em meio 

às suas experiências de aprender e, posteriormente, ensinar em pré-vestibulares sociais, na próxima 

seção explicitamos uma análise discursiva de um depoimento de um ex-aluno de um pré-vestibular 

social que, após ingressar na universidade, retornou ao pré-vestibular social como professor de 

redação. Ao longo desta análise, buscamos compreender como esse professor se constitui como 

sujeito dentre desse contexto e como essa subjetividade se relaciona com a construção do currículo 

trabalhado com os alunos. 

ANALISANDO SUBJETIVIDADES ATRAVÉS DOS DISCURSOS 

É interessante notar que, ao invés de compactar uma usual lista de conteúdos no tempo 

limitado que caracteriza o trabalho em um pré-vestibular social, no depoimento o professor 

explicita os critérios que utiliza para selecionar um determinado saber considerado estratégico, uma 

vez que servirá para lidar com uma gama de questões. Nesse contexto, no qual o professor atua com 

estudantes percebidos como fora da norma, uma vez que são percebidos em meio às regras e 

padrões que os classificam frente aos estudantes de escolas e cursos regulares, há uma assunção, por 

parte do professor depoente, de seu ativo papel na construção do currículo. O conhecimento é visto 

na sua explícita relação com o poder, ultrapassando uma usual ideia de lista de conteúdos e se 

deslocando de uma formatação disciplinar rígida. Os objetivos e metas educacionais, assim como 

um compromisso social mais amplo, são produzidos em meio a arranjos discursivos variados, 
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dentre os quais se destacam os pedagógicos, os que combatem as desigualdades e aqueles 

vinculados às avaliações externas. É também nele que os sujeitos se constroem como professores de 

pré-vestibulares sociais, em processos de subjetivação nos quais presente e passado se articulam. 

Nesse movimento, vão sendo produzidos outros currículos, conforme o professor depoente explicita 

quando aborda a especificidade do seu trabalho no pré-vestibular social frente a outros espaços: 

Em uma escola privada [...], eu focaria em uma coisa mais mecanizada, ensinaria as 

práticas de como escrever uma redação etc. Mas no pré-vestibular social, é claro que 

eu apresento para o aluno técnicas de escrita, de conclusão, mas invisto muito no 

desenvolvimento da capacidade de coisas deles que, por conta das nossas limitações 

geográficas e sociais, têm menores possibilidades de ascensão do que um aluno de 

uma boa escola privada, um aluno que tem grana pra ir ao cinema, ir ao teatro, que 

tem um capital cultural diferenciado. Essa questão me leva muito a trabalhar a 

interpretação com eles, e a levar a interpretação pra vida deles mesmos […]. Meu 

objetivo é, através da interpretação, tentar desvendar um pouco essas coisas, porque eu 

sei que pra mim já foi assim. E eu sei que a visão do aluno que está na periferia foi 

limitada pelo sistema, por essas barreiras que foram impostas a nós. 

No trecho anterior, é evidente o modo como o currículo é pensado em meio a comparações 

que definem os estudantes do pré-vestibular social na relação com os estudantes normais, aqueles 

que estudam nas escolas privadas. É essa normalidade que estabelece os critérios para a elaboração 

da intervenção que se fará com os (e nos) não normais. O mesmo ocorre com os professores que, 

além de atuarem em pré-vestibulares sociais, são egressos desses espaços educativos. Isso significa 

que enunciados semelhantes, se produzidos em contextos de estudantes e professores normais, 

produziriam sentidos diferentes. É o que nos mostra Thomas Popkewitz (2001) ao investigar um 

programa educacional nos Estados Unidos voltado para estudantes urbanos e rurais – o Teach for 

America (TFA). Nele, o autor evidencia o quanto alunos de perímetros urbanos são concebidos e 

constituídos discursivamente como normais, enquanto alunos das regiões rurais são compreendidos 

e constituídos discursivamente como não normais. 

No presente caso, refletindo sobre os processos de subjetivação que produzem os 

professores de pré-vestibulares sociais na relação com aqueles que atuam no ensino regular, o bom 

professor passa a ser aquele que percebe as especificidades desse trabalho com esses estudantes 

percebidos como fora da norma. A intencionalidade passa a ser a de constituir formas de resistência 

em meio às percepções do controle e do disciplinamento, em uma espécie de normalização de 

segunda categoria. Afinal, nesse processo, ao assumirem que para esses estudantes, com 
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experiências e características particulares, um outro currículo e um outro professor são necessários, 

vão se produzindo outros padrões e regras de normalidade para esse público específico. Observe 

como o professor depoente caracteriza o seu trabalho na seleção, organização e distribuição dos 

conhecimentos para o currículo do pré-vestibular social onde atua: 

Às vezes eu deixo de lado algumas mecanizações, como por exemplo alguns textinhos 

da apostila de redação que eu não leio com eles, porque eu identifico ali um viés 

ligado à falsa ideia de meritocracia, que fala muito sobre disputa, competição. Coisas 

assim: “Você precisa fazer isso pra ser melhor do que os outros candidatos”, “Você se 

sairá melhor que os outros candidatos se fizer dessa tal maneira”. Não é que essa seja 

uma tendência forte na apostila, mas todo material didático hoje em dia tem alguma 

coisa nesse sentido, ainda mais quando se trata de vestibular, quando se trata de 

competição por uma vaga. Eu, particularmente, não gosto disso. 

O professor contorna a ideia da meritocracia. Trata-se de uma astúcia de quem compartilha 

da trajetória marginal, não normal. Se o professor praticasse esses aspectos do currículo, que 

convidam os estudantes a competir na lógica meritocrática, estaria condicionando estes a se 

posicionarem em um terreno no qual estariam em desvantagem em relação aos concorrentes 

advindos de grupos sociais privilegiados. Subvertendo o discurso da meritocracia, que permeia 

parte do currículo oficial cristalizado na apostila, a ação do professor ocorre em uma espécie de 

interstício entre a norma e não-norma. É nesse contexto que o currículo vai sendo composto pelos 

docentes, em diálogo com os discentes e a coordenação, tomando o Enem como um eixo dessa 

composição: 

Eu gosto de pesquisar na internet quando eu vou lidar com os temas das redações que 

os alunos irão fazer e trazer pra mim. A apostila ainda é de 2014, então eu pesquiso 

sobre os temas pra que tanto eu quanto os alunos estejamos mais atualizados. Agora, 

por exemplo, eu quero falar com os alunos sobre fake news, então eu estou 

pesquisando, buscando textos de apoio interessantes, pra conversar com eles sobre 

esse assunto e pedir a próxima redação pra eles. Os critérios pra escolha desses temas 

são os assuntos que estão em voga, que são aqueles mais prováveis de caírem no 

Enem. No último Enem, ano passado, a gente passou longe, porque o tema era 

educação pra surdos. Mas, na UERJ, eu tratei do tema que é um assunto ser julgado a 

partir de uma única visão, de um único ponto de vista, baseado no Dom Casmurro, em 

que a gente tem o julgamento da Capitu, a partir da visão do Dom Casmurro ou Bento 

Santiago, e ele como júri e como juiz, condenando a Capitu. A gente acertou aí, foi 

bem interessante nossa aula, eu fiquei bem feliz com isso. O Enem é bem difícil de 
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acertar, mas a gente vai tentando. Esse ano eu estou pensando em abordar o tema fake 

news, epidemias – que eu acho que ainda está bastante em voga – e a gente vai 

tentando meio que adivinhar o que está em destaque, o que está em voga. 

Esta fala traz elementos interessantes para se pensar como o Enem participa do processo de 

produção desse currículo, fornecendo as possíveis temáticas com maior chance de serem parte desse 

futuro exame. Em tal movimento, um bom professor é aquele que se mantém a par de discussões 

colocadas no contexto público, adquirindo boa capacidade de previsão sobre o Enem, ao mesmo 

tempo em que se ocupa da realidade e demandas desses alunos do pré-vestibular social. No caso 

específico das aulas de Redação, o professor depoente destaca como se dá essa alquimia curricular, 

no sentido proposto por Thomas Popkewitz (2001), em meio às relações entre saber e poder: 

Na minha aula, eu abdico de usar muitos termos gramaticais, porque eu sinto que eles 

travam um pouco e a aula fica meio lenta, já que na aula de língua portuguesa eles têm 

maior obrigação de ver essas questões. Então, na aula de redação eu tento dar pra eles 

os caminhos pra que eles possam fazer a escrita fluir, mas sem parecer que é muito 

complicado. Claro que eu leio os pontos importantes, que não posso deixar de dizer, 

mas eu vou fazendo resumos. E eu sempre digo pra eles que o que estamos fazendo 

ali, pra além da prova de vestibular, é um trabalho importante pra vida deles, porque, é 

como eu disse antes, a língua é poder. Então você saber ler, escrever e interpretar e 

fundamental pra nossa vida, pro nosso crescimento intelectual, como indivíduo. E o 

nosso crescimento como indivíduo vai estar presente em tudo que a gente faz. É como 

uma palestra que eu vi, em que a professora dizia: “Eu sou professora de matemática, 

e a matemática é o artifício que eu uso pra formar cidadãos”. Na aula de língua 

portuguesa, claro que eu quero que esse aluno passe no vestibular, mas eu penso que, 

além disso, a gente está fazendo um investimento grande na formação daquele 

indivíduo. Eu acho que, na área da educação, se a gente não pensar que a gente deve 

fazer um investimento grande na formação intelectual daquele aluno, a gente estará 

perdendo muita coisa. 

A vivência expressada pelo professor no relato acima indica que ocorre a produção de um 

currículo específico para esse público discente, o que analisamos aqui a partir do conceito de 

alquimia elaborado por Thomas Popkewitz (2001). Desse modo, é importante compreender a 

produção desse currículo como uma construção atravessada por diversos conhecimentos que, na 

concepção do professor cujo depoimento aqui analisamos, serão úteis para a ampliação 

sociocultural de tal público discente. Essa construção atravessada por conhecimentos diversos são 

se trata de um resumo das ciências de referência ou algo que se oponha a essas ciências, mas sim 
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um complexo funcional formado por uma gama de conhecimentos e valores (inclusive a relação 

conhecimento x tempo) cuja finalidade é atender as demandas de um público específico. 

Nessa alquimia curricular, além da constituição dos conhecimentos, também se produzem os 

sujeitos da educação. No que se refere a um pré-vestibular social no qual professor e estudantes 

compartilham trajetórias escolares semelhantes, o trecho a seguir é elucidativo de como esse 

compartilhamento participa da referida alquimia: 

Os alunos são bem interativos, sabe? Alguns alunos têm perguntas mais diretas, por 

exemplo, sobre técnicas de escrita, outros trazem questões mais profundas e mais 

abstratas, e a gente vai tentando desvendar ali, em sala de aula. Claro que há turmas 

que são mais quietas. (...) Eu não gosto disso. Eles não questionam, não perguntam, aí 

eu fico chateado. Outros perguntam a toda hora: “professor, qual vai ser o tema do 

Enem?”. Outros perguntam se eu tenho vivido bem como professor, e eu respondo que 

ainda estou no início da minha carreira, mas que a minhas perspectivas são muito 

melhores do que quando eu só tinha o ensino médio. Alguns perguntam também como 

é a faculdade, e eu digo: “eu sou como vocês, entrei na faculdade aos vinte anos, sou 

ferrado igual a todo mundo, ninguém da minha família entrou na faculdade antes de 

mim”. Me perguntam se, quando eu entrei, foi um baque muito grande pra mim, se eu 

demorei a me adaptar. E eu respondo: “Olha, os dois primeiros semestres pra mim 

foram bem difíceis pra me adaptar, pra me enturmar”. 

Essas trajetórias compartilhadas, entre memória e narrativas presentes, passam a compor o 

currículo. O contexto intersubjetivo que define professor e estudantes como fora da norma é 

condição de existência dos enunciados produzidos. Trata-se do que é dito, das circunstâncias em 

que se há possibilidade de produção de determinados enunciados, e das circunstâncias – daí, as 

distribuições e combinações específicas dos elementos que compõem o contexto intersubjetivo, 

onde se fluem as formações discursivas, e dos elementos são discursivos – que determinam como 

esses enunciados realizam seus efeitos de poder. Em tal movimento, a participação emerge como 

um importante elemento na definição de um bom estudante no pré-vestibular social. Esse ponto é 

um dos que mais bem demarca, do ponto de vista discursivo, a posição desse professor no modo 

como atua classificando e categorizando os estudantes. 

É possível pensar, então, na dispersão desses sujeitos que enunciam. Perceber as diversas 

fontes do discurso de um sujeito constituindo uma certa posição. O sujeito que fala sobre o lugar do 

estudante (que foi) e para o estudante, mas já na posição de professor, atravessado pelas formações 

discursivas implicadas. Em muitos casos, este sujeito posicionado professor se torna fonte de 
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inspiração e figura de referência na trajetória educacional e formativa dos estudantes. O ponto aqui 

é como o compartilhamento de trajetórias e condições que proporcionaram práticas de constituição 

de sujeito similares se refletem neste processo. No discurso desse professor, em específico, os 

compromissos morais em relação a realização dos compromissos pedagógicos parecem se reforçar. 

Observe o que ele enuncia sobre a influência da sua experiência de estudante do pré-vestibular 

social na sua trajetória profissional nesse mesmo espaço: 

(...) eu sempre tento me ver do outro lado, sempre tento me ver como aluno. Tento 

pensar em como eu era como aluno, nas minhas dúvidas, nas minhas dificuldades. Isso 

me ajuda bastante, principalmente no PVS, já que eu fui aluno especificamente do 

PVS. Penso nas perguntas que eles podem fazer, penso em que eu posso ajudar no 

crescimento desses alunos como indivíduos, como cidadãos, ou até ajudando mais 

diretamente mesmo. Sempre me coloco à disposição deles. 

Eu me coloco à disposição deles porque lembro das minhas dificuldades como aluno. 

A meu ver, ter sido aluno é um diferencial pra mim que hoje estou dando aula, porque 

eu consigo me colocar no lugar deles. O tratamento que a gente desenvolve em sala de 

aula, em que eu procuro mesmo formar vínculos de amizade, o que eu acho 

importante pra que os alunos se sintam abraçados pelo projeto e pelo professor.  

A questão que aqui se coloca é a do reconhecimento entre sujeitos que se constituíram 

estudantes em espaços educativos semelhantes. Isso faz com que certos enunciados possam ser 

ditos pelo professor em maiores condições de possibilidades de estabelecimento de vínculos 

intersubjetivos com esses estudantes. Nesse processo, empreendemos a tarefa de analisar os 

caminhos pelos quais o professor estabelece critérios para classificar seus estudantes, classificações 

que orientam suas práticas com e para estes. Quais são suas crenças sobre quem são e quem devem 

ser aqueles sobre os quais procura se produz uma determinada “condução de condutas”? Como se 

produzem as relações de saber e poder nesse jogo entre os sujeitos professores e alunos? Observe 

como o professor depoente descreve o bom estudante de Redação: 

A participação eu conto bastante como critério pra ser um bom aluno. Eu sou o tipo de 

professor que questiona muito a turma. A gente não tem muito tempo pra fazer 

exercícios. Então, de vez em quando, eu preparo uma aula com exercícios, e até 

exercícios mais abertos com interpretação de tema, ou pra eles lerem uma redação e 

enxergarem o que a pessoa que escreveu propôs, pra eles chegarem a argumentos. E 

eu considero muito essa participação, por que, através dela, o aluno mostra aquilo que 

entendeu. 
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No diálogo com Thomas Popkewitz (2001), podemos pensar em quanto o professor do pré-

vestibular social assume a tarefa de ‘salvar’ os seus estudantes, o que se dá pela realização de seus 

objetivos e compromissos educativos. O êxito no exame, a aquisição de determinadas 

competências, habilidades e conhecimentos – inclusive a habilidade de se interessar – são checados 

através do critério da participação. A partir deste critério, são classificados os bons e maus 

estudantes, com uma consequente crença ou descrença no sucesso de cada um deles: 

Eu percebo que há alunos mais participativos, que interpretam bem os textos, e que eu 

sinto que eles estão indo bem, que tem possibilidade real de passar. Isso pela 

experiência do ano passado, que foi meu primeiro ano de PVS. Tinha uma aluna ano 

passado que ia bem em todas as redações que eu pedi a ela. Ela agora está fazendo 

química na UERJ, que era o que ela queria mesmo. Então, eu fico muito feliz porque, 

por vezes, a gente consegue vislumbrar que aquele aluno consiga passar no vestibular, 

ingressar no curso que ele quer. No PVS esse ano, eu percebi uns cinco alunos que 

têm esse perfil. Mas também tem aqueles alunos passaram no vestibular, mas que eu 

não percebi de primeira, porque não foram tão bem ao longo das aulas de redação, 

mas que foram bem em outras disciplinas. Uns três alunos que passaram ano passado, 

eu não esperava com a certeza como eu tinha em relação a outros, porque, em redação, 

eles não foram tão bem assim, então o resultado deles me surpreendeu. 

É interessante notar que o professor reconhece a infalibilidade da sua classificação, o que é 

explicado pelos resultados divergentes em outras disciplinas escolares. Ou seja, existe a 

possibilidade de outros conjuntos de enunciados a regular a ação docente, subjetivando os sujeitos 

da educação ao estabelecer o que é um bom estudante (e também um bom professor). Isto se 

compreendemos as disciplinas escolares como tecnologias que produzem efeitos de poder e, como 

Michel Foucault (2014b, p. 34) explicita, como “princípios de controle na produção do discurso”. O 

êxito no exame de acesso ao ensino superior público é uma surpresa quando é alcançado por um 

indivíduo não percebido como um bom estudante, mas esse resultado é rapidamente validado pelas 

possibilidades desse bom estudante ser produzido em outras disciplinas escolares. 

Como já explicitado, as experiências de fracasso produzidas e vividas nas trajetórias 

escolares não normais são produzidas a partir de critérios de normalidade que são elaborados a 

partir de sujeitos bem-sucedidos em trajetórias regulares. É nesse contexto que se produzem 

estudantes sem autoestima, sem conhecimento e, principalmente, sem a capacidade de desejar algo 

que supostamente está fora de alcance dos mesmos. Observe como o professor depoente reconhece 

essa questão: 
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Muitos dos alunos ainda são adolescentes, ainda são um pouco displicentes. Mas eu 

compreendo essas coisas não no sentido de que eles não querem nada, mas entendo 

que muitos deles não acreditam que conseguem mesmo. Então, encaram o PVS como 

um passatempo, ou estão muito novos e ainda vão amadurecer. Lá tem alunos de 16 

anos. E tem também aqueles alunos mais velhos, que tem mais dificuldades no 

aprendizado de coisas novas, alunos da faixa de 40, 50 anos.  

Como o professor mesmo aponta, existem estudantes que vão para o pré-vestibular social, 

mas não têm como principal objetivo o ingresso no ensino superior. Tais estudantes – mais novos 

ou, em maioria, mais velhos, com família constituída e que já não sonham em acessar uma vida 

mais digna através do ingresso à universidade – compreendem o pré-vestibular social como um 

espaço de socialização, entretenimento e/ou lazer. Esses estudantes que, neste contexto, se 

localizam como os mais não normais desse conjunto de estudantes não normais, podem também ser 

categorizados como estudantes de sucesso em relação às suas expectativas outras nesse espaço 

educativo. Pensar dessa forma nos possibilita um deslocamento desse par binário que define a 

normalidade nas trajetórias educacionais, abrindo formas de subversão a todo um contexto que 

produz, simultaneamente, a inclusão e a exclusão. É nesse contexto que a participação mais uma 

vez emerge como o critério definidor do êxito ou fracasso: 

Outra coisa é que muitos alunos não têm a cultura de estudar em casa ou não 

conseguem por dividir a rotina estudando à noite e trabalhando de dia e tiram o sábado 

pra ir ao PVS. Tudo sendo afetado pelas condições sociais desse aluno. E isso faz 

diferença, como fez pra mim. Eu tive essa dificuldade mas consegui entrar. Outros vão 

ter essa dificuldade e não vão conseguir entrar, porque não vai consegui dedicar tempo 

suficiente ao estudo. Então, essas condições permeiam muito a vida do aluno. Isso 

influencia bastante no sentido de eles não conseguirem organizar a rotina de estudo 

deles, junto com a questão de não acreditar que vai conseguir passar. Torço por todo 

mundo, mas torço muito por aqueles que estão se abrindo pra gente e a gente vai 

percebendo pela participação em aula. Até conversando com colegas de outras 

disciplinas, a gente tem esperança numa dúzia, mais ou menos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que a trajetória escolar e acadêmica dos alunos que compõem o público majoritário 

dos pré-vestibulares sociais não está alinhada à trajetória escolar e acadêmica de muitos estudantes 

cujas famílias possuem maior poder aquisitivo e/ou capital cultural. Na medida que este último 

perfil de estudante é considerado normal, o estudante do pré-vestibular social estaria 
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silenciosamente fora da norma, por ter uma trajetória escolar ‘acidentada’, cujas razões variam 

desde a baixa escolaridade dos pais até a necessidade de esse estudante conciliar trabalho e estudo 

formal para aumentar a renda familiar. Dentre esses estudantes, ainda existem os que não 

manifestam grande interesse ou expectativa em ingressar no ensino superior, constituindo um 

subgrupo ainda mais excluído (ou fora da norma), ainda que possam ser ‘salvos’ pelo professor, 

caso aumentem o interesse e a capacidade de participação nas atividades escolares. Nesse processo, 

também se produzem pares binários que caracterizam, igualmente, o professor como bom e 

adequado do pré-vestibular social, positivando características que permitem ampliar a participação 

desses estudantes. O fato de a trajetória não normal deste perfil de professor ser semelhante à 

trajetória de seus estudantes emerge, por exemplo, como um elemento importante na definição dos 

conhecimentos a serem ensinados. Assumimos que uma reflexão como a aqui produzida nos auxilia 

a refletir sobre as possibilidades de subversão e escape em meio a um sistema de pensamento 

(POPKEWITZ, 2001) no qual os alunos com trajetórias não normais têm sido historicamente 

excluídos. 
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Resumo 

Neste trabalho, investigamos a construção da subjetividade de um perfil específico de professor: o 
professor que atua em pré-vestibulares sociais e que outrora foi aluno desses mesmos espaços. Para 
tanto, assumimos uma abordagem discursiva, em diálogo com Thomas Popkewitz (2001). Analisando o 
depoimento de um professor/sujeito cujo perfil já foi supracitado, percebemos a constituição de dois 
pares binários: (a) um formado pelo aluno do pré-vestibular social em relação ao aluno considerado 
normal; (b) outro constituído pelo professor do pré-vestibular social em relação ao que não atua e que 
não conheceu, em sua trajetória escolar, limitações socioeconômicas. Nossa questão central é se e como 
a trajetória desses professores influencia a sua atividade docente no pré vestibular social. Percebemos 
que tanto professores quanto alunos do pré vestibular social são posicionados como o outro, em um 
movimento que busca incluir, mas que também é produtor de um sistema de raciocínio que normatiza 
e que regula as subjetividades discentes e docentes. Além disso, detectamos que a trajetória escolar 
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desses professores influencia sua atividade em diversos âmbitos, em especial à abordagem e seleção 
curricular.  

Palavras chave: Currículo; Discurso; Pré-vestibular social; Subjetividade. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo identificar discursos de profissionalização docente na 

Resolução CNE/CP nº 2 de 20 de dezembro de 2019 que define novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial de professores e institui uma Base Nacional Comum para essa 

formação (BNC-Formação). Ele é parte de um empreendimento teórico-metodológico mais amplo, 

que reúne uma investigação de doutorado e outra de mestrado no âmbito de dois grupos de 

pesquisa, em instituições de ensino superior distintas, com interesses em comum: o de produzir uma 

História do Currículo como História do Presente, articuladas aos estudos sobre Políticas de 

Currículo e Formação de Professores.  Nele, vimos dialogando com os escritos de Michel Foucault 

e alguns de seus interlocutores no campo do Currículo (BOWE; BALL; GOLD, 1992; FISCHER, 

2003; POPKEWITZ, 2015) assumindo a centralidade da linguagem na definição daquilo que, 

historicamente, viemos definindo como as supostas verdades do nosso tempo. 

Uma dessas ditas verdades refere-se à ideia, nas políticas recentes, de que a constituição de 

uma base nacional e comum garantiria a melhoria da qualidade da educação no país. Entre outros 

enunciados, esta ideia se ancora na noção, desenvolvida nos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 

1990, no âmbito de um movimento de profissionalização do ensino que lança, principalmente aos 

pesquisadores universitários da área de Ciências da Educação, “um veemente apelo para que se 

constitua um repertório de conhecimentos profissionais para o ensino” (BORGES; TARDIF, 2001, 

p. 13). De acordo com estes autores, esse movimento considerava importante que os professores em 

seu trabalho cotidiano pudessem se apoiar em um repertório de conhecimentos validados pelas 

pesquisas para legitimar suas ações. A profissão médica foi tomada como modelo de referência: 

assim como os médicos, os professores devem adquirir saberes específicos da sua profissão para 

poder exercê-la.  
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Nos anos de 1990, este movimento de profissionalização orientou importantes reformas na 

formação de professores tanto na América do Norte quanto na Europa e na América Latina. Tardif, 

Lessard e Gauthier (2001) enunciam cinco princípios comuns a essas reformas: 1) conceber o 

ensino como atividade profissional que se apoia em um sólido repertório de conhecimentos; 2) 

considerar que professores produzem saberes específicos sobre seu próprio trabalho e que são 

capazes de aperfeiçoar seus conhecimentos a partir de reflexões sobre eles mesmos e suas práticas; 

3) ver a prática profissional como lugar de formação e de produção de saberes práticos; 4) instaurar 

normas de acesso à profissão; 5) estabelecer ligação entre as instituições universitárias de formação 

de professores e as escolas. Estes princípios procuravam dar à atuação profissional, mais do que aos 

conteúdos, disciplinas e à pesquisa universitária, um lugar central na formação. Além disso, 

destacavam os saberes da ação, os docentes experientes e as práticas profissionais, que são 

consideradas instâncias de produção de saberes e competências (BORGES; TARDIF, 2001). De 

acordo com estes autores, as reformas das décadas de 2000 e 2010 no Brasil situam-se no 

prolongamento deste movimento, operando em meio a esse conjunto de ideias que veio produzindo 

outros modos de significar a formação de professores no âmbito universitário. 

Em 2002 foram promulgadas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professores para a Educação Básica (DCNs). Nesta legislação, tanto a prática docente quanto a 

escola foram consideradas locais de produção de conhecimento e o professor, como um profissional 

que reflete sobre a sua própria prática, produzindo saberes necessários à sua profissão (ANDRADE 

et al., 2004). Esta espécie de epistemologia da prática encontra-se presente em diversos elementos 

dos pareceres e resoluções que discutem e implementam as DCNs de 2002, ampliando a noção de 

prática com a qual vínhamos operando. Afinal, de acordo com a Resolução CNE/CP 1 (BRASIL, 

2002), a prática docente deverá estar presente durante toda a formação, do início ao fim do curso, 

sem ficar restrita ao período de estágio supervisionado. Além disto, ela deve ser desenvolvida em 

momentos de observação e reflexão, com registro e resolução de situações-problema. Esta 

concepção de prática vê o professor como um pesquisador, que reflete sobre si mesmo e sobre sua 

prática produzindo saberes específicos de sua profissão (ANDRADE et al., 2004). Em diálogo com 

Popkewitz (2015), entendemos que essa concepção de prática, que procura permitir ao professor 

investigar sua própria ação docente, vai além de sua formação e passa a ser “uma declaração teórica 

sobre o tipo de pessoa ideal que a investigação conceitualiza, calcula e mede para reconhecer suas 

características e capacidades”. Ela é, portanto, “uma teoria sobre o que as pessoas [professores] 

fazem e deveriam fazer” (POPKEWITZ, 2015, p. 434, tradução das autoras).  
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No ano de 2015 foram publicadas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para formação 

inicial em nível superior (em cursos de licenciatura, de formação pedagógica para graduados e de 

segunda licenciatura) e para formação continuada. Essas DCNs reafirmam o compromisso com uma 

formação profissional de professores alinhada com as diretrizes de 2002. De acordo com Dourado 

(2015), a nova legislação procura articular o Sistema Nacional de Educação, as políticas e a 

valorização dos profissionais da educação, bem como reafirmar a base nacional comum para 

formação inicial e continuada, sem prejuízo da base diversificada. Para esse autor, os princípios 

desta base nacional e comum devem ser considerados na formulação dos projetos de formação das 

instituições com vistas a garantir uma concepção de formação pautada:  

[...] tanto pelo desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em 

educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de 

conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e prática e pela centralidade 

do trabalho como princípio educativo na formação profissional, como também pelo 

entendimento de que a pesquisa se constitui em princípio cognitivo e formativo e, 

portanto, eixo nucleador dessa formação. Importante ressaltar que tais concepções, 

historicamente, vêm sendo defendidas por entidades da área, especialmente, Anfope, 

Anpae, Anped, Cedes e Forumdir (DOURADO, 2015, p. 303).  

Um dos destaques das DCNs de 2015 é a defesa de maior inserção dos estudantes de 

licenciatura nas escolas durante a formação e, para isso, construir uma maior articulação entre as 

instituições de ensino superior e de educação básica.  

Contudo, nos últimos três anos, o Brasil tem passado por um movimento de “desconstituição 

de processos democráticos amplos de participação na formulação e implementação de suas 

políticas” (FARIAS, 2019, p. 158-159). As DCNs de 2015, que haviam sido construídas no diálogo 

com universidades públicas, entidades acadêmicas do campo educacional e entidades 

representativas de professores e estudantes, tiveram seu prazo de implementação prorrogado de dois 

para três anos (BRASIL, 2017), e a elaboração de uma nova Política Nacional de Formação de 

Professores (2017), com a proposta de uma Base Nacional Comum de Formação de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2018) ocorreu silenciosamente, em petit comite (FARIAS, 2019, p. 

160). De acordo com Farias (2019), para o MEC, as DCNs de 2015 impedem  a implementação da 

Base Nacional Comum Curricular para Educação Básica (BNCC - Educação Básica). Por isso o 

órgão adiou seu prazo de implementação e indicou que poderia haver ‘atualizações’ nesta 

legislação, mesmo que isto contrarie o posicionamento das entidades educacionais.  
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Enunciados como ‘professores bem preparados fazem a diferença no desempenho discente 

em avaliações externas’, independente de questões socioeconômicas, e ‘a universidade não sabe 

formar professores’ conformam uma espécie de consenso discursivo sob o qual se erguem estas 

novas políticas (FARIAS, 2019). Nesse contexto, modificar a formação de professores, com vistas a 

‘melhorar a qualidade dos profissionais’, torna-se fundamental para a reforma curricular em curso 

na política educacional brasileira. Afinal, como já explicitado, assumimos que é no âmbito da 

linguagem que produzimos as supostas verdades do mundo, o que inclui a educação. Esta noção de 

discurso governa a forma com que o assunto pode ser significativamente falado e debatido e 

também influencia como ideias são postas em prática (MARSICO, 2018). De acordo com Fischer 

(2003, p. 373), no diálogo com Michel Foucault: 

[...] as coisas ditas não se confundem com meras designações: palavras e coisas para 

ele têm uma relação extremamente complexa, justamente porque são históricas, são 

construções, interpretações; jamais fogem a relações de poder; palavras e coisas 

produzem sujeitos, subjetividades, modos de subjetivação. 

DISCURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

A Resolução CNE/CP 2 de 2019 que institui a BNC-Formação possui dezoito páginas e 

utiliza as palavras “profissão” e/ou “profissional” e/ou “profissionalmente” em quarenta e uma 

ocasiões. Em diversos trechos do documento foram identificados enunciados de profissão docente 

que participam da produção dos cinco princípios que, de que acordo com Tardif, Lessard e Gauthier 

(2001), orientaram as reformas da formação de professores na década de 1990, a partir do 

movimento de profissionalização. 

 Percebemos o reconhecimento da existência de saberes próprios à profissão (Princípio 2) e 

da importância da prática para produção destes saberes (Princípio 3). Por exemplo, no artigo 6º, 

dentre os elementos importantes para atual Política da Formação de Professores para Educação 

Básica, estão: 

[...] II. a valorização da profissão docente, que inclui o reconhecimento e o 

fortalecimento das especificidades dos saberes e de práticas específicas de tal 

profissão; 

[...] V. a articulação entre teoria e prática no processo de formação docente, fundada 

nos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, visando à garantia do desenvolvimento dos estudantes; 

(BRASIL, 2019, Art. 6, p. 3) 
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Já o artigo 7º traz como elementos norteadores da organização curricular dos cursos 

destinados à formação inicial de professores os seguintes aspectos:  

[...] II. reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que são inerentemente alicerçados na 

prática, a qual deve ir muito além do estágio obrigatório, e estar presente, desde o 

início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos 

específicos da área do conhecimento que será objeto de ensino do futuro professor; 

[...] VIII. centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a 

regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou coordenadores 

experientes da escola campo de estágio, de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC); (BRASIL, 2019, Art. 7, p. 3 - 4). 

No item XI deste mesmo artigo, pode-se identificar enunciados relacionados ao Princípio 5, 

que trata da ligação entre instituições universitárias e escolas, por meio do “[...] XI. estabelecimento 

de parcerias formalizadas entre escolas, redes ou sistemas de ensino e instituições locais para 

planejamento, execução e avaliação conjunta das atividades práticas previstas na formação do 

licenciando” (BRASIL, 2019, Art. 7, p. 4). Ou seja, assim como nas Diretrizes de 2002 e de 2015, a 

prática e a escola são enunciadas como espaços de produção dos conhecimentos necessários a uma 

formação para a profissão. Estes discursos também se aproximam das ideias defendidas pela 

formação de professores como área de pesquisa, uma vez que tratam da importância do 

reconhecimento dos saberes próprios da profissão e do contato com a escola e com profissionais 

mais experientes para o desenvolvimento de uma formação profissional (TARDIF, 2013; NÓVOA, 

2017). De acordo com Popkewitz (2015), podemos pensar essa prática que compõe o processo de 

profissionalização docente não somente no que tange ao aprendizado com os mais experientes. Para 

o autor, ela compõe um sistema de pensamento que fixa parâmetros por meio do qual o profissional 

em formação deve se fixar para ser o profissional almejado por sua comunidade.  

 Porém, quando identificamos os elementos que tratam dos princípios 1 e 4, percebemos que 

há deslocamentos daquilo que é considerado pela área de pesquisa em formação de professores 

como uma formação para profissão. Afinal, enquanto o Princípio 1 do movimento de 

profissionalização docente trata de “conceber o ensino como atividade profissional de alto nível que 

se apoia em um sólido repertório de conhecimentos [...]” (BORGES; TARDIF, 2001, p. 15), ideia 

defendida também pelas DCNs de 2015, na Resolução CNE/CP 2 de 2019 observamos uma 

formação centrada no desenvolvimento de competências docentes, que tem como base as 

competências da BNCC voltada para a educação básica (BRASIL, 2019):  
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Art. 2º A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das 

Competências Gerais da BNCC-Educação Básica, bem como das aprendizagens 

essenciais a serem garantidas aos estudantes, nos aspectos intelectual, físico, cultural, 

social e emocional, na perspectiva do desenvolvimento pleno das pessoas, visando à 

Educação Integral.  

Art. 3º Com base nos mesmos princípios das competências gerais da BNCC, é 

requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais 

docentes. (BRASIL, 2019, p. 2) 

De acordo com Nóvoa (2017), esta formação por competências é insuficiente e incapaz de 

traduzir a complexidade da formação docente e têm se revelado prejudicial para um movimento de 

profissionalização. Nessa lógica de competência profissional, que é enunciada pela Resolução como 

elemento organizador dos conteúdos curriculares a serem trabalhados nas instituições de ensino, as 

instituições formadoras possuem um papel meramente operacional (FARIAS, 2019). Além disso, 

Farias (2019) aponta que no texto orientador da BNC-Formação, de 2018, há discursos acusatórios 

que culpabilizam a universidade pelo desprestígio da profissão docente e pela marginalização das 

licenciaturas, como se a universidade não soubesse o que fazer com a formação de professores. 

Nesse aspecto, percebemos a BNC-Formação, instituída pela Resolução CNE/CP 2 de 2019, como 

desvalorizando a dimensão teórica da formação de professores, uma vez que retoma uma orientação 

técnico-instrumental a partir das competências. Também, como já afirmado, desconsidera que não 

há boa prática sem estudo e valorização da teoria (ANPEd, 2019). Em superfícies textuais da área, a 

docência é vista como formada por conhecimentos de natureza heterogênea, com dimensões 

multifacetadas, não podendo ter a sua formação restrita a uma espécie de praticismo, como se 

apenas na prática o conhecimento profissional fosse construído e renovado (ANPEd, 2019).  

 Na Resolução CNE/CP 2 de 2019, aquilo que se relaciona ao Princípio 4 – que trata de 

“instaurar normas de acesso à profissão” (BORGES & TARDIF, 2001, p. 16) – também está 

relacionado a uma formação por competências. Como podemos observar, no documento legal, a 

qualidade dos cursos de formação e dos licenciandos são aferidas a partir do desenvolvimento de 

competências docentes, gerais e específicas: 

[...] XIII. avaliação da qualidade dos cursos de formação de professores por meio de 

instrumentos específicos que considerem a matriz de competências deste Parecer e os 

dados objetivos das avaliações educacionais, além de pesquisas científicas que 

demonstrem evidências na qualidade da formação (BRASIL, 2019, Art. 7, p. 4) 
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Art. 23. A avaliação dos licenciandos deve ser organizada como um reforço em 

relação ao aprendizado e ao desenvolvimento de competências.  

[...] 

Art. 25. Caberá ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) elaborar um [sic] de avaliação in loco do curso de formação de 

professores, que considere o disposto nessa Resolução (BRASIL, 2019, p. 10)  

 Para Tardif (2013), este modelo de profissionalização que está influenciando as macro 

políticas e reformas educacionais transforma a autonomia profissional em uma obrigação de 

resultado, onde os professores são avaliados comparativamente com base no sucesso escolar de seus 

alunos em avaliações externas padronizadas, como no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa). Essa relação entre as avaliações externas padronizadas e os currículos do ensino e 

da formação de professores, como já explicitada por Popkewitz (2013, p. 92), assume os números 

como fatos, uma vez “que [estes] dizem a verdade comparativa sobre a educação nacional e a 

progressiva erosão das sociedades”. No caso da formação inicial de professores, os padrões 

definidores de supostas boas práticas vão sendo construídos por esses fatos, regulando o a 

subjetividade dos professores, assim como a sua inserção e trajetória profissional, por meio de 

prestação de contas, salário segundo mérito, insegurança no emprego e no estatuto profissional 

(TARDIF, 2013). Isso significa entender que, ainda que o documento legal enuncie princípios 

considerados importantes para a profissionalização docente, estes emergem regulados por uma 

matriz de competências que pouco considera a complexidade do ensinar, a diversidade dos 

contextos de trabalho e a pluralidade social dos estudantes, como menciona Farias (2019).  

Assumimos que esses diversos enunciados de profissionalização docente participam de um 

sistema de pensamento que constrói as políticas curriculares para a formação de professores. Nele, 

vimos produzindo uma identidade para o que é ser um suposto bom professor, com os 

conhecimentos e práticas mais (ou menos) adequados para o exercício da profissão. Esse processo 

de fabricação docente, no sentido proposto por Popkewitz (2015), está relacionado tanto à 

fabricação do sujeito professor, quanto à fabricação do sistema escolar almejado que, no presente 

caso, é a melhora nos índices em avaliações de larga escala. Ou seja, as políticas curriculares atuam 

em todas essas esferas por meio de práticas de significação e de subjetivação.  
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CONCLUSÕES 

Nesta investigação, procuramos identificar discursos de profissionalização docente na 

Resolução CNE/CP 2 (BRASIL, 2019), que objetiva definir novas diretrizes para formação inicial 

de professores e instituir a BNC-Formação. Nessa superfície textual, encontramos um hibridismo de 

enunciações que nos remetem à pluralidade de significados destinados à formação profissional que 

é defendida tanto na academia quanto nos textos políticos. Em tal movimento investigativo, cabe-

nos ponderar, no diálogo com Bowe, Ball e Gold (1992), que as políticas são produzidas com 

múltiplas finalidades, sendo reelaboradas em diferentes contextos onde circulam os textos e sujeitos 

envolvidos nas mesmas. Isso não significa que devemos aceitar, no jogo político, todas as leituras 

possíveis; diferentemente, significa entender que as disputas se dão no âmbito do discurso, sendo 

importante a produção de estudos que, ao invés de operarem com oposições binárias do tipo certo 

ou errado, trazem à tona os múltiplos enunciados que vêm, no presente, produzindo a formação 

inicial de professores no país. É nessa direção que produzimos o presente texto, assumindo que “a 

reforma como discurso não deve ser compreendida (...) como portadora de informações sobre as 

práticas que induzirão à transformação social que se quer, mas como discurso que se articula com 

outros para produzir a significação em torno do que seria a mudança” (FERREIRA; SANTOS, 

2017, 64). 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo identificar discursos de profissionalização docente presentes na 
Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro 2019, que define novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para formação inicial de professores e institui a Base Nacional Comum para essa formação (BNC – 
Formação). Operamos com a noção de discurso presente nas obras de Foucault, compreendendo que 
palavras e coisas não são meras designações, produzem sujeitos e subjetividades, assim como regulam o 
que pode ser (e não ser) dito e como as coisas são postas em prática. Embora tenhamos encontrado no 
documento enunciações que nos remetem a princípios da profissionalização docente defendidos pela 
área de pesquisa em formação de professores, também identificamos discursos que caminham em outra 
via, de desprofissionalização, formação por competências, tecnicismo, homogeneização e dimensão 
unilateral de docência. Nessa superfície textual, encontramos então um hibridismo de enunciações que 
nos remetem à pluralidade de significados destinados à formação profissional que é defendida tanto na 
academia quanto nos textos políticos. Em tal movimento investigativo, cabe-nos ponderar que as 
políticas são produzidas com múltiplas finalidades, sendo reelaboradas em diferentes contextos onde 
circulam os textos e sujeitos envolvidos nas mesmas. Isso não significa que devemos aceitar, no jogo 
político, todas as leituras possíveis; diferentemente, significa entender que as disputas se dão no âmbito 
do discurso, sendo importante a produção de estudos que, ao invés de operarem com oposições 
binárias do tipo certo ou errado, trazem à tona os múltiplos enunciados que vêm, no presente, 
produzindo a formação inicial de professores no país.  

Palavras-chave: Currículo; Formação de Professores; História do Currículo; Políticas de Currículo; 
BNC-Formação. 
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Resumo 

Os textos deste painel trazem uma análise de diferentes projetos governamentais dentro uma política 
educacional que visa uma identidade curricular nacional. As pesquisas reconhecem os movimentos 
centralizadores das políticas em prol do currículo nacional, que abarcam questões relativas à 
responsabilização educacional, por isso colocamos sob suspeita os discursos centralizadores que 
irrompem e emergem na contingência dentro das instituições. A matriz teórico-metodológica que 
ancora os textos se alinha a uma perspectiva discursiva pós-estrutural e pós-colonial na tentativa de 
compreender todo o apelo a uma ideia de unicidade curricular. Buscamos refletir sobre as estratégias 
políticas presente nos documentos orientadores elaborados pelas instituições e documentos 
pesquisados.  Nossos objetos de análise: 1) os documentos produzidos pelo Movimento pela Base Nacional 
Comum, buscando compreender os discursos presentes nos documentos e movimentos formativos que 
são direcionados às escolas, gestores e professores pelo Ministério da Educação; 2) as vivências 
docentes em relação às tentativas de implementação Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 
Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que carregam em 
suas proposituras a ideia de unicidade curricular, mas que a prática nos mostra que são traduzidas, 
negociadas e significadas no cotidiano escolar e de formação docente; e 3) as ações relacionadas à 
formação inicial e continuada dos professores dentro do Projeto  Trilhas, desenvolvido pelo Instituto 
Natura, buscando problematizar as tentativas de homogeneização da prática do professor alfabetizador, 
em função da recente promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil. 
Argumentamos que os discursos presentes nos documentos analisados reforçam o monitoramento, 
responsabilização e no controle das ações pedagógicas para garantir a identidade nacional curricular, 
mas que também precisam negociar sentidos dado que são ações permeadas por demandas e interesses 
distintos. 

Palavras-chave: BNCC; Movimento pela Base Nacional Comum; Política Curricular; PARFOR; 
Projeto Trilhas 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E OS MOVIMENTOS FORMATIVOS: EM FOCO 

OS EMBATES NO CAMPO DA PRÁTICA 

Débora Barreiros – UERJ/UNESA 

INTRODUÇÃO  

Após a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 20 de dezembro de 

2018, temos presenciado inúmeros movimentos "formativos" que têm sido propostos pelas 

Secretarias de Educação, editoras, organizações civis e instituições privadas para a dita 

"implementação"1. Dentro desse movimento, percebemos também as negociações e embates que 

envolvem a formação de professores, currículo e gestão escolar, como parte da estratégia política, 

 
1 Optamos por colocar os termos implantação/implementação entre aspas, por ser o que aparece nos documentos e ações 
do Ministério da Educação e demais órgãos envolvidos. No que tange ao referencial teórico que a pesquisa trabalha, 
consideramos que não se trata de um processo verticalizado, mas um espaço de interpretações, negociações e consensos 
conflituosos.   
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principalmente pela forte influência dos agentes privados na produção e nas ações de “implantação” 

da BNCC.  

Nosso entendimento sobre políticas curriculares está pautado na enunciação de sentidos 

presente no movimento político-discursivo, que usam do discurso do direito à aprendizagem e 

aumento da qualidade do ensino como elementos para justificar a necessidade das escolas 

repensarem seu modelo de gestão, formação e prática curricular. Consideramos que falar da Base 

Nacional Comum Curricular envolve pensar na negociação de sentidos, por isso nos apropriamos 

dos estudos de Laclau (2002) para compreender as relações de hegemonia e de saber-poder que 

transitam no processo efetivamente político, aqui concebido a partir da tensão, disputas e 

movimentos articulatórios que envolvem a BNCC nas escolas.  

Com base nos estudos de Stephen Ball (1997) compreendemos todo esse movimento 

formativo como parte das tensões que envolvem o macrocontexto/microcontexto das políticas 

públicas. De acordo com o autor, as arenas políticas, como lócus de conflitos dos textos/discursos 

com múltiplos interesses, requerem um olhar sobre os contextos de produção curricular, a saber: o 

contexto de influência, o contexto da definição de texto político, o contexto da prática, o contexto 

dos resultados e efeitos e o contexto da estratégia política.  

Nesta pesquisa, buscamos analisar o movimento político nas orientações e produções 

elaboradas nos documentos do Movimento pela Base Nacional Comum2 para a “implementação” da 

BNCC. Para o desenvolvimento do artigo, optamos por discutir as questões que envolvem o 

contexto da prática em dois momentos, a saber: no primeiro, discutiremos as questões conceituais 

que envolvem a política curricular e os impactos na gestão e formação de professores a partir dos 

estudos de Chantal Mouffe, Ernesto Laclau e Stephen Ball, buscando compreender as estratégias 

presentes nos posicionamentos teóricos, assim como as estratégias assumidas para reforçar a 

identidade curricular nacional. No segundo momento, optamos por analisar os documentos ditos 

orientadores para a “implementação” do Movimento pela Base Nacional Comum, buscando 

compreender os discursos presentes nos documentos e movimentos formativos que são direcionados 

às escolas, gestores e professores pelo Ministério da Educação. 

 
2 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/implementacao/ 

http://movimentopelabase.org.br/implementacao/
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BASE NACIONAL COMUM: DISCURSOS POLÍTICOS EM BUSCA DA IDENTIDADE 

CURRICULAR NACIONAL  

Considerando que todo processo discursivo é fruto de conflitos e negociações, 

argumentamos que desde produção do documento da BNCC existe um discurso de participação 

coletiva a partir dos consultores/entidades convidados pela Secretaria da Educação Básica e a forte 

influência dos agentes privados na construção da Base, o que reforça um novo modelo de 

filantropismo mascarado pelo capitalismo social que fazem da educação um “grande negócio”. Ball 

(2014) destaca que todo movimento formativo é parte dos discursos dos ditos institutos 

filantrópicos/organizações civis, que buscam parceiros em grandes empresas que optam por fazer 

doações em troca de mobilidades e redes políticas que formam o atual cenário educativo mundial. O 

autor ressalta que o modelo de filantropia 3.0 é crescente em todo mundo e tem elevado o uso de 

práticas comerciais e empresariais, onde o investidor busca “ver impactos e resultados claros e 

mensuráveis de seus “investimentos” de tempo e de dinheiro” (p.122).  

As parcerias com instituições civis envolvem o que o MEC chama de diálogo com a área, 

por considerar que nesses órgãos também estão os especialistas de universidades e professores da 

educação básica de diferentes áreas do conhecimento. Dentre as diferentes instituições estão os 

bancos: Bradesco, Itaú [Unibanco] e Santander; grupos empresarias: Gerdau, Natura, Volkswagen 

e; grupos privados/filantrópicos da área educacional: Abave, CENPEC, Comunidade Educativa 

Cedac, Consed, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Fundação 

Lemann, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Todos pela Educação, 

Undime3. 

Em 2015, no documento “Necessidade e Construção de uma Base Nacional Comum” 

elaborado pelo Movimento pela Base Nacional Comum são apresentadas as fragilidades que 

reforçam um discurso unanime sobre a baixa qualidade da educação pública no Brasil, 

principalmente pelo viés político-econômico que justificam as ações do setor privado, que passam a 

“contribuir” para a produção de políticas de “soluções” sobre escolas e professores (BALL, 2014, 

p.183-184). 

O primeiro passo na sua construção é a crença em que a educação de qualidade é não 

só um direito humano, mas também o fundamento de um projeto maior, qual seja, de 

desenvolvimento do país. A Base Nacional Comum deve necessariamente ser apoiada 

por amplo espectro de agentes públicos e privados (MBNC, 2015, p.3). 

 
3 Todos os parceiros estão disponíveis em http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/  

http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/
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O documento ainda argumenta que a qualidade requerida é parte do direto à aprendizagem 

presentes na Constituição Federal e na LDB 9394/1996, atrelado ao discurso da falta de condições 

que interferem na escola e ampliam a desigualdade educacional: infraestrutura, pessoal e 

pedagógica. 

As condições que deve ter uma escola para que possa desempenhar seu papel na 

garantia do direito à educação de seus estudantes são de três naturezas: infraestrutura, 

pessoal e pedagógica. O sistema de ensino básico brasileiro tem grandes dificuldades 

nessas dimensões e, portanto, a solução dos graves problemas educacionais nacionais 

exige ações concomitantes nas três dimensões referidas, ainda que com ritmos e 

ênfases apropriados à história e especificidade de cada sistema de ensino4 (MBNC, 

2015, p.1). 

Toda argumentação reforça o discurso que a garantia da qualidade será possível quando 

houver um documento unificando o currículo, visto que a “ausência desta base enseja também que 

as avaliações externas como a Prova Brasil assumam de fato um papel de prescrição da base 

curricular nacional” (MBNC, 2015, p.2). Em outras palavras, os mecanismos de avaliação 

instituídos avigoram a necessidade de ser ter uma base comum para aumentar a qualidade do 

ensino, o que serve para justificar ainda mais a unicidade desejada para a identidade curricular 

nacional. 

Percebemos que o discurso da educação como direito social e dos baixos índices nas 

avaliações externas acabam norteando as justificativas para garantir a eficácia escolar estão 

diretamente relacionadas à reforma curricular, sobretudo por estabelecer discursivamente que a 

educação pública encontra-se no patamar de crise. Nesse contexto, todo movimento em prol da 

Base e os alinhamentos para o campo da prática acabam sendo pautados na construção da política 

de responsabilização que envolve dimensão gerencial de escolas, professores e gestores.  

 Inclusive a BNCC prioriza um modelo de “implementação” pautado no currículo, avaliação 

e gestão, que acaba por descaracterizar o trabalho já realizado nas escolas, desqualificando o 

trabalho docente, principalmente porque utilizam como justificativas os resultados dos sistemas de 

avaliação e desempenho e as experiências internacionais ditas de sucesso para reforçar a 

importância do gerenciamento, como visto no documento do Movimento pela Base Nacional 

Comum que ressalta que: “as dificuldades nas dimensões da gestão e da infraestrutura das escolas 

 
4 http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Necessidade-e-construcao-Base-Nacional-Comum.pdf 

http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Necessidade-e-construcao-Base-Nacional-Comum.pdf
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são tão agudas e evidentes que encobrem o terceiro elemento relativo à organização do ensino que 

é, portanto, de natureza pedagógica” (MBNC, 2015, p.1). 

 Dentro desse movimento da “implementação” da identidade curricular nacional, o 

Ministério da Educação ao mesmo tempo visa à homogeneização dos sentidos de prática curricular, 

também reconhece os campos de disputas, negociações e práticas articulatórias presentes no 

contexto da prática de gestores e professores (LACLAU e MOUFFE, 2004). Diante desse cenário, o 

Movimento pela Base Nacional Comum nos faz questionar se é possível decidir em absoluto o 

nacional de uma produção curricular? 

 O questionamento se dá por toda uma preocupação com os processos formativos nas escolas 

com os gestores e professores, que faz o MEC reconhecer que as diretrizes traçadas pela BNCC não 

são simplesmente recebidas e implementadas. Pelo contrário, são sujeitas às interpretações e são 

recriadas e reconfiguradas no campo da prática, até porque na escola encontramos um movimento 

de resistência, de limitações e de múltiplas possibilidades de negociar com uma política 

educacional. Nas escolas, as histórias, experiências, propósitos e interesses dos profissionais 

direcionam as leituras possíveis dos documentos elaborados, como asseguram Bowe et ali (1992, p. 

22): 

 [...] os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo] não 

enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas histórias, 

experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas diferentemente 

uma vez que as histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A 

questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados de 

seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente 

mal-entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. Além disto, interpretação é uma 

questão de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se 

relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora 

desvios ou interpretações minoritárias possam ser importantes. 

Mesmo reconhecendo as estratégias de cunho regulatório que envolvem um processo de 

implementar um currículo, precisamos salientar os desafios e os efeitos que uma política curricular 

enfrenta nas escolas, pelos movimentos discursivos que envolvem uma mudança em todas as 

instituições de ensino em nível nacional. Ball (1997) ao discutir o ciclo de produção curricular nos 

permite compreender as relações de poder presentes nos discursos em prol da BNCC, assim como 

as estratégias que buscam definir sentidos para tornar identidade nacional curricular em uma prática 
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efetiva. No entanto, cabe ressaltar que as professores/gestores não agem de forma totalmente 

autônoma, visto que cumprem, sim, determinações políticas.  

Na nossa acepção, a política instituída para “implementação” da BNCC, a partir dos estudos 

de Ernesto Laclau (2002) são produções político-discursivas pautadas no conceito de contingência. 

Em outras palavras, a contingência presente numa política curricular e nos movimentos instituintes 

não ocorre com base em sentidos apriorísticos, visto que envolve o campo da indecibilidade e das 

práticas articulatórias entre contextos e sujeitos. Buscaremos a seguir compreender os discursos e 

estratégias formativas presentes nos documentos do Movimento pela Base Nacional Comum, assim 

como as diretrizes ditas orientadoras para garantir a identidade curricular nacional. 

MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM: DISCURSOS E ESTRATÉGIAS 

FORMATIVAS  

Criado em 2013, o Movimento pela Base Nacional Comum é um grupo não governamental 

formados por instituições privadas e filantrópicas, entidades, organizações civis e pessoas físicas, de 

diversos setores educacionais, que argumentam buscarem auxiliar ao governo na causa da Base 

Nacional Comum Curricular em prol da qualidade do ensino no Brasil. Definem o seu papel como: 

O Movimento pela Base acredita que a BNCC, assim como outras políticas públicas e 

estratégias, é essencial para melhorar a equidade e a qualidade da Educação do país. O 

papel do Movimento pela Base é gerar insumos e evidências para qualificar o debate 

público sobre a causa, observar a qualidade dos processos de construção e 

implementação do documento, participar dos momentos coletivos de construção desta 

e de outras políticas correlatas, por meio de leituras críticas, audiências e consultas 

públicas, zelar pela qualidade e disseminar materiais e informações que apoiem redes 

e escolas a concretizarem a implementação com foco na aprendizagem dos alunos5. 

Cabe primeiro compreender o lugar de fala dos sujeitos e instituições, até mesmo para 

compreender, posteriormente, quais os interesses políticos e econômicos de um determinado grupo 

da sociedade civil em investir em ações para formação e “implementação” da BNCC. Quem são os 

sujeitos/instituições que respondem pelo Conselho Consultivo do Movimento pela Base? 

Atualmente formado por: Anna Penido (Diretora-executiva do Inspirare); Claudia Costin (Diretora 

do CEIPE/FGV); Denis Mizne (Diretor-executivo da Fundação Lemann); Mariza Abreu 

(Consultora legislativa da área de educação; Miguel Thompson (CEO do Singularidades); Pilar 

 
5 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/ 

http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/
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Lacerda (Diretora da Fundación SM) e Ricardo Henriques (Superintendente Executivo do Instituto 

Unibanco)6. Considerando que a relação público-privada é uma realidade no Brasil, dentro desse 

movimento encontramos discursos diferentes para esta relação, ora chamadas de parcerias, 

voluntariados e ora filantropias, mas que visam garantir benefícios, assim como cobram resultados, 

dado o investimento realizado. Lima (2013, p. 178-179) corrobora com essa discussão quando 

menciona a: 

[...] erosão das responsabilidades estatais em benefício de privados, desregulação, 

concessão a privados, parcerias, construção de redes nacionais de ensino, já não 

públicas, mas híbridas ou baseadas em parcerias público-privadas, escolas públicas 

com estatutos de fundação e regidas pelo direito privado, escolas públicas cuja gestão 

foi concessionada a privados, financiamento através da captação de alunos e 

respectivos “cheques ensino” pagos pelo Estado, interferência crescente no currículo, 

na prática pedagógica, na avaliação, etc., por parte de instituições privadas, empresas e 

fundações, organizações não-governamentais diversas ou do chamado “terceiro setor”.   

Ao contextualizarmos o papel do grupo não governamental passamos a ter maior clareza 

sobre a sua ação dentro do Ministério da Educação, visto que grande parte dos documentos 

produzidos tem registrado o apoio técnico do Movimento pela Base Nacional Comum. Como lócus 

de análise deste artigo são as ações formativas pró-BNCC em relação ao currículo e considerando 

que um dos objetivos do Movimento é “disseminar materiais e informações que apoiem redes e 

escolas a concretizarem a implementação com foco na aprendizagem dos alunos”, buscamos os 

materiais produzidos e divulgados Portal do Movimento pela Base Nacional Comum e que também 

estão disponíveis no Portal do MEC como parte do apoio técnico para a “implementação”. Optamos 

por trabalhar com os documentos: Guia de Implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018)7 e Guia para Gestores Escolares8, buscamos compreender os discursos presentes 

sobre os movimentos formativos que são direcionados às escolas, gestores e professores pelo 

Ministério da Educação. 

No que tange ao contexto da prática, desde antes da homologação da BNCC, o Ministério da 

Educação vem se questionando de como fazer a Base virar realidade nas salas de aula. E 

consideram que a “a implementação é um processo que deve envolver governo, gestores e 

 
6 Disponível em: http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/ 
7 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_implementacao_BNCC_2018.pdf 
8 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_para_gestores_escolares_pp_ 
formacao_continuada_escola.pdf  

http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_implementacao_BNCC_2018.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_para_gestores_escolares_pp_%20formacao_continuada_escola.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_para_gestores_escolares_pp_%20formacao_continuada_escola.pdf
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professores, em diversas frentes: revisão dos currículos locais, dos materiais didáticos, formação 

continuada e inicial dos docentes, alinhamento das avaliações”9.  

A preocupação com os gestores e professores – como figuras nucleares da escola para 

“implementação” da Base – são os desafios do MEC no que tange às ações em prol da BNCC.  Os 

documentos inclusive afirmam e justificam a importância de uma identidade curricular nacional 

para garantir o alto nível de aprendizagem do aluno, destacando uma preocupação com a formação 

dos professores. A saber: 

A ausência de uma linguagem curricular comum, em particular de orientações legais 

explícitas a respeito do que os alunos precisam aprender em cada fase da escola, 

também dificulta a produção e organização de materiais didáticos e a formação inicial 

e continuada de professores (MBNC, 2015, p.2). 

A definição da referida base criará uma linguagem de expressão dos fatos pedagógicos 

que precisa ser também parte inegociável do currículo dos cursos de formação inicial e 

continuada dos professores de educação básica, da preparação de estratégias 

pedagógicas, de materiais de apoio ao ensino, da organização de atividades didáticas, 

livros e até da organização de sítios na Internet, onde o desenvolvimento de 

tecnologias de ensino possa ser compartilhado. Finalmente, da Base Nacional Comum 

emanará a matriz de especificação das avaliações nacionais (MBNC, 2015, p.4)10. 

No Guia de Implementação da Base Nacional Comum Curricular é recomendado todo 

movimento para a (re)elaboração curricular das Secretarias Estaduais e Municipais, envolvendo os 

profissionais das redes públicas e privadas, no qual a questão de um discurso comum e da coerência 

são vistos como desafios, como “que a estrutura e a proposta estejam claras e tenham coerência (na 

terminologia e na concepção de aprendizagem) e que o produto final tenha uma progressão 

adequada que garanta as aprendizagens previstas na BNCC dialogando com a realidade local” 

(BRASIL, 2018a, p. 14).  

Partindo da premissa de que o ato de enunciação é sempre um ato social, podemos dizer que 

há sempre a necessidade de um interlocutor ao qual se refere o discurso; um alguém para quem se 

fala, cujas intencionalidades e práticas discursivas buscam atribuir sentido, mas que nunca podem 

garantir a obtenção do mesmo significado, principalmente porque enunciar, segundo Lacan (1986), 

 
9 Disponível em http://movimentopelabase.org.br/implementacao/  
10 Disponível em http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Necessidade-e-construcao-Base-
Nacional-Comum.pdf 

http://movimentopelabase.org.br/implementacao/
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Necessidade-e-construcao-Base-Nacional-Comum.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2015/09/Necessidade-e-construcao-Base-Nacional-Comum.pdf
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implica ver além da palavra, até porque “atrás do que diz um discurso, há o que ele quer dizer, e, 

atrás do que quer dizer, há ainda um outro querer-dizer, e nada será nunca esgotado (p. 273-275). 

Não podemos negar que todo processo de “implementação” de uma política educacional 

trata-se de uma "tentativa de dominar o campo da discursividade, de deter o fluxo das diferenças, de 

construir um centro, como pontos nodais", criando uma aparente imagem de identidade nacional 

curricular. No entanto, não existe uma garantia de unidade, dado que os significados constituídos 

numa articulação discursiva – o que chamamos pontos nodais – só conseguem se estabelecer como 

hegemônicos, fixando-se em uma cadeia que em momentos contingenciais legitimam saber e poder 

(LACLAU e MOUFFE, 2004, p. 96). 

 
 
 
 

 
Fonte: (BRASIL, 2018a, p.24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (BRASIL, 2018b, p.7) 

Com as duas imagens/esquemas compreendemos todo um discurso regulatório que se inicia 

com aprovação da BNCC até a prática pedagógica do professor, tendo o currículo como eixo central 

para garantir a aprendizagem. No entanto, no que se refere ao percurso de concretização do 

documento curricular que as secretarias e escolas precisarão desenvolver, a orientação do Ministério 

da Educação é que seja realizada a contextualização das diferentes esferas na produção curricular 

até a sala de aula.  A partir dos estudos pós-coloniais de Bhabha (2008), podemos dizer que se trata 

de uma ação de suplementaridade, que visa ampliar uma nova dimensão de colaboração, visto que o 

currículo é concebido numa lógica suplementar pautada no diálogo e na negociação, visando uma 

reescritura das identidades, sem que ocorra o apagamento das fronteiras.  
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Em outras palavras, o discurso hegemônico passa a ser analisado dentro de uma forma não 

verticalizada, principalmente porque o documento ressalta o trabalho coletivo como fundamental 

para garantir a qualidade e coerência na produção do documento curricular. Com base em Laclau e 

Mouffe (2004) ressaltamos que dentro dessa concepção discursiva do coletivo, as ações em prol da 

BNCC na prática, o outro não é visto como ameaça, mas sim como condição da legitimidade do 

próprio discurso dominante.  

É preciso considerar que a discussão e elaboração coletiva favorecem a otimização dos 

recursos humanos, técnicos e financeiros e fortalecem as relações entre os diferentes 

entes federados, promovendo, além da qualidade e coerência do documento curricular, 

a equidade na educação para todos os alunos (BRASIL, 2018a, p. 9). 

Cabe destacar que as orientações nos documentos para definir as práticas curriculares não 

enxergam mais a escola como único ponto de referência ou ancoragem para “implementação”, 

apesar de que ao discutirem as ações na escola, deslocam sobre os gestores e professores as figuras 

com responsabilidades pedagógicas. Sobre as funções atribuídas ao corpo gestor estão o 

planejamento e a condução da produção do Projeto Pedagógico, a formação continuada e 

“acompanhar professores na elaboração e utilização de planos de aula e de avaliações da 

aprendizagem dos alunos com relação aos novos currículos” (BRASIL, 2018a, p. 56). 

No Guia para Gestores é reforçado todo movimento formativo atribuído ao gestor e o plano 

de formação continuada para garantir a adoção da BNCC a partir de 2020. Como trazemos em 

destaque: 

A partir de 2020 os professores devem começar a ser formados para o trabalho com os 

novos referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Você terá um papel fundamental: é o responsável por liderar a revisão do 

Projeto Pedagógico (PPP ou PP) e a formação continuada dos professores na escola, 

duas ações imprescindíveis para que os novos currículos cheguem às salas de aula e 

apoiem cada dia mais professores e alunos. (MBNC, 2019, p.2) 

Tem toda uma pauta formativa, que reflete as estratégias de controle e envolve o antes-

durante-depois para ação do gestor, que precisa auxiliar aos professores compreenderem o impacto 

da reforma curricular e “alinhar ao novo currículo suas políticas de formação, de materiais 

educativos, didáticos e de avaliação” (MBNC, 2019, p.3). Dentro de um discurso em que é “preciso 

monitorar”, o documento elenca elementos formativos que estão atrelados às práticas pedagógicas 

dos professores; aos resultados educacionais dos estudantes; ao processo formativo na sua 
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instituição, que envolve a atualização do Projeto Político; de modo a atender “o cumprimento das 

premissas de qualidade” (p. 24). 

As ações requeridas no documento para os gestores para “implementação” da BNCC, a 

nosso ver, envolvem pensar como as políticas são construídas e as possibilidades de intervenções 

textuais diretas na prática, mas que irão requerer por parte dos envolvidos a aceitação, 

compromisso, compreensão, capacidade, recursos, limitações práticas e cooperação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando o discurso formativo em prol da BNCC em sala de aula e todas as estratégias 

que estão sendo disponibilizadas pelos parceiros/investidores junto ao Ministério da Educação, Ball 

(1997) nos ajuda a compreender o movimento da política curricular, que, ao mesmo tempo, passa a 

ter o caráter de texto-ação, mas que não podemos prever totalmente seus efeitos,  visto que envolve 

vários sujeitos, díspares interesses e múltiplas  relações de força presentes nas negociações para que 

se efetive uma política educativa.  

As ações que envolvem as pautas formativas da BNCC provocam/provocarão 

reestruturação, redistribuição e rompimento das relações de poder por conta da complexidade entre 

os intuitos da política, expressa nos textos, e as interpretações e reações produzidas no diálogo com 

o contexto da prática. Mesmo pautada no monitoramento, responsabilização e no controle para 

garantir a identidade nacional curricular, na análise dos documentos reconhecemos que os 

significados buscam uma construção dialógica dentro de consensos conflituosos, uma vez que os 

sentidos são contingenciais, fluidos e permeados por demandas e interesses distintos. 
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Resumo 

Considerando o discurso pró-BNCC e as estratégias direcionadas para fazer a Base chegar às salas de 
aula, buscamos analisar o movimento político presente nas orientações e produções elaboradas nos 
documentos do Movimento pela Base Nacional Comum para a “implementação” da BNCC. O discurso da 
educação como direito social e dos baixos índices nas avaliações externas acabam norteando as 
justificativas para garantir a eficácia escolar e estão diretamente relacionadas à reforma curricular, 
sobretudo por estabelecer discursivamente as pautas para formação inicial e continuada. Para o 
desenvolvimento do artigo, optamos por discutir as questões conceituais que envolvem a política 
curricular e os impactos na gestão e formação de professores a partir dos estudos de Chantal Mouffe, 
Ernesto Laclau e Stephen Ball, buscando compreender as estratégias presentes nos posicionamentos 
teóricos, assim como as estratégias assumidas para reforçar a identidade curricular nacional. No 
segundo momento, iremos analisar os documentos ditos orientadores para a “implementação” do 
Movimento pela Base Nacional Comum, buscando compreender os discursos presentes nos 
documentos e movimentos formativos que são direcionados às escolas, gestores e professores pelo 
Ministério da Educação. Consideramos que todo movimento discursivo em prol da Base e os 
alinhamentos para o campo da prática acabam sendo pautados na construção da política de 
responsabilização que envolve dimensão gerencial de escolas, professores e gestores. Mesmo pautada 
no monitoramento, responsabilização e no controle para garantir a identidade nacional curricular, na 
análise dos documentos reconhecemos que os significados buscam uma construção dialógica dentro de 
consensos conflituosos, uma vez que os sentidos são contingenciais, fluidos e permeados por demandas 
e interesses distintos. 

Palavras-chave: Movimento pela Base Nacional Comum, Currículo, BNCC, identidade curricular 
nacional 

A (IM)POSSIBILIDADE DO CURRÍCULO ÚNICO: NEGOCIAÇÕES, SIGNIFICAÇÕES E 

SUAS IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO   

Nataly da Costa Afonso – CPII/ UERJ 

Maria Edeluza F. Pinto de Moura – UEA/ UERJ 

Lhays Marinho da Conceição Ferreira – CPII/ UERJ 

INTRODUÇÃO 

Entre guias, bases, avaliações e formações, a ideia de um currículo único para todo o país 

ganha força. Sob a égide do nacional, é defendido que todos os estudantes devem aprender a mesma 

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1%203iss2articles/apresentacao.pdf
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1%203iss2articles/apresentacao.pdf
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coisa, ao mesmo tempo e em todo o país, definindo quais as habilidades, competências e direitos 

dos estudantes, com a justificativa de visar promover a qualidade da educação. Aos professores, por 

sua vez, orienta-se a necessidade de uma linguagem comum, sempre na tentativa de dizer ao Brasil, 

conforme discurso nacional de o “que é ser um bom professor” com base na diminuição do sentido 

da prática pedagógica em relação ao ativismo mecânico necessário em um currículo. Cabe aqui 

deixar claro que não estamos em acordo com esta defesa, pois acreditamos que não há modelos ou 

fórmulas únicas a serem seguidas e capazes de garantir uma dada qualidade na educação. 

Argumentamos com maior densidade ao longo do trabalho.  

Apesar da recente formulação de uma Base Nacional Comum (BNCC) para alunos e 

professores, como um documento de caráter normativo, as tentativas de uma unidade curricular não 

são tão inovadoras assim. De acordo com o levantamento de Macedo (2014), a defesa de que os 

currículos precisam de uma base nacional comum remontam aos anos de 1980, se considerada de 

forma mais ampla e consolida-se com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), 

promulgada em 1996. No entanto, a compreensão desta lei mobilizou outras normatizações, como 

exemplo as diretrizes e parâmetros curriculares nacionais.  

A defesa por esta base comum pauta-se na argumentação da educação de qualidade 

enquanto um direito de todos e, para alcance desta “sonhada” qualidade, é preciso um documento 

normatizando o que deve ser ensinado a todos os alunos, em cada etapa escolar. De igual maneira, 

pode-se dizer a demanda da qualidade e o direito à educação é alinhada na formação de professores 

com maior ênfase em 2009, através do decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009 que institui a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, coordenada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), no que se refere ao 

financiamento e, posteriormente, é instituído  o Plano Nacional de Formação de Professores para a 

Educação Básica  (PARFOR) no intuito de atender a meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE 

2000-2010 e renovada no PNE 2014-2024). 

Neste ensejo, o presente texto possui como objetivo discutir a ideia de unicidade pretendida 

nas políticas curriculares atuais, que, sob a égide do nacional visam a implementação de um ensino 

e formação comum à todos, amparando-se em um marco teórico pós-estrutural, que dentro do 

campo teórico e de pesquisa do currículo vê a política curricular como produção discursiva, que ao 

contrário da descrição que conduz a linearidade em busca de uma explicação fixa de sentidos, leva à 

enunciação, à tradução, produz espaços de significação e dá voz ao outro na busca pela alteridade 

no ato de traduzir.  
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Compreendemos currículo enquanto um ato político, observando que a construção 

discursiva produzida nas enunciações culturais, engendram significações, se produzem na diferença 

e quebram com a ideia de unicidade do currículo, com as projeções de fixidez das identidades por 

meio de processos ambivalentes inerentes a construção curricular entendida, nesta discussão, como 

política curricular.  

OS MARCADORES DA DISCUSSÃO 

Operando com um marcador filosófico pós-moderno e na discussão pós- estrutural 

decorrente desse movimento, o presente texto se situa em oposição à centralidade do sujeito 

moderno, como sujeito único e centrado, que tem na razão e na matéria os resolutivos de problemas 

sociais. E traz a cultura e o que nela se produz em contraposição a ideia de binarismo, que leva a 

uma única resposta ou linguagem universal para explicar tudo, ou seja, para a ideia de unicidade. 

Neste sentido, concordando com Hall, 

[...] toda ação social é cultural [...] todas as práticas sociais expressam ou comunicam 

um significado e, neste sentido, são práticas de significação e que [..] a importância 

das revoluções culturais do final deste século XX reside em sua escala e escopo 

globais, em sua amplitude de impacto, em seu caráter democrático e popular. (1997, 

p.16- 17). 

Neste posicionamento as discussões pós-estruturais defendem que existe um movimento que 

excede a regra e dela foge, que tira os sentidos da estrutura fechada e cria uma estrutura não 

estruturada, dinâmica e sem fim, através da centralidade da cultura. 

Com a centralidade na cultura, a problematização acerca das identidades, que longe de 

serem fixas, são construídas em um fluxo constante que Bhabha (1998) denomina de processos de 

identificação ou processos identificatórios. Daí a afirmação de que a cultura está inscrita e funciona 

dentro do jogo de poder que busca regulá-la através da norma, da classificação ou na constituição 

de novos sujeitos através de processos de identificação e subjetivação, entendidos como um fluxo 

de relações que se dá em um contexto e cria um contexto novo sempre. 

Dessa maneira, discutir o currículo enquanto política tem sido crucial, tanto para 

problematizá-lo enquanto tentativas de regular a cultura e torná-la homogênea, como também para 

pensar em outros vieses, em processos que se deem no diálogo com e na diferença que sucedem nos 

entre-lugares ou espaços intersticiais onde ocorrem processos de negociações constantes na 

construção de subjetivações. 
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Para Bhabha, (1998) são nos interstícios (entre-lugares) que, por sobreposição e/ou 

deslocamento de domínios das diferenças, as experiências intersubjetivas e coletivas macro (nação) 

e o valor cultural (micro) são negociados de forma ambivalente em um processo sempre conflitivo, 

um deslocamento instável, pois sempre há algo que escapa, descentrado e nesse escape, nos 

movimentos fronteiriços ocorre aquilo que produz significados híbridos de negociação cultural 

complexa e em andamento. 

Ainda para Homi Bhabha, 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que não seja parte 

do contínuum do passado e presente. Ele cria uma ideia de novo como ato insurgente 

de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa cultural ou 

precedente estético; ela renova o passado refigurando-o como um “entre-lugar” 

contingente, que inova e interrompe a atuação do presente (1998, p.23). 

Esse atravessamento da cultura, requer uma leitura não apressada dos processos de 

subjetivação e permite tornar claro que, [...] o lugar da diferença cultural pode tornar-se, também no 

jogo de poder, mero fantasma na qual ela própria não terá espaço ou servirá para a regulação. 

Quando isso ocorre, segundo Bhabha (1998), 

[...] o outro é citado, emoldurado, iluminado, encaixado na estratégia de 

imagem/contra-imagem de um esclarecimento serial.  A narrativa e a política cultural 

da diferença tornam-se o círculo fechado de interpretação.  O outro perde seu poder de 

significar, de negar, de iniciar seu desejo histórico, de estabelecer seu próprio discurso 

institucional e oposicional. (Ibdem, p. 59). 

A relação entre cultura e diferença proposta por Bhabha (1998) se conecta a outra discussão 

importante na tessitura dos conceitos aqui presentes, que é a desenvolvida no campo do currículo 

como espaço híbrido-cultural, que considera a diferença como uma alternativa de construção de 

novas formas de conhecer. (MACEDO, 2012).  

Macedo (2006) destaca ainda a necessidade de que as políticas curriculares sejam um 

espaço-tempo de fronteiras e resistência a partir dos processos significativos que vão se construindo 

nos processos cotidianos de produção cultural, onde os “sujeitos diferentes interagem, tendo por 

referência seus diversos pertencimentos”.  

No mesmo caminho de discussão, Frangella (apud LOPES, 2017) destaca a importância de 

significar a produção curricular como tradução e afirmá-la no entre lugar, enfatizando que: “Essa 
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ideia nos arranca de uma zona de conforto [...] e lança-nos numa prática desconfortável e 

perturbadora, sempre inacabada, dado seu caráter ambivalente, mobilizada no espaço intervalar”. 

As questões teóricas até aqui discutidas, levam a problematizar que o currículo enquanto 

política implica a possibilidade de, na tensão entre o discurso nacional de unicidade e contextos 

locais, contribui para a discussão acerca da produção de políticas curriculares, pondo em questão a 

estandardização de modelos educativos e identidades que reforçam a lógica centralizada de 

produção curricular que se fortalece nos últimos anos. 

A (IM)POSSIBILIDADE DO ÚNICO  

Enquanto professoras pesquisadoras, embasadas no referencial teórico acima exposto, 

nossas práticas escolares, e nossas pesquisas, nos auxiliam a refletir a partir de relatos e vivências 

em relação às tentativas de instituir currículos únicos. Alinhadas aos nossos interesses pessoais de 

pesquisa, trazemos questões relacionadas às políticas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).  

Compreendemos que estas carregam em suas proposituras a ideia de unicidade curricular, 

mas que a prática nos mostra que são traduzidas, negociadas e significadas no cotidiano escolar e de 

formação docente. Apesar do recorte escolhido, ressalta-se que estas duas políticas não garantem 

um processo de centralização curricular, mas fazem parte de um discurso nacional em prol do 

comum. Portanto, não tomamos esta compreensão sobre a insuficiência dessas políticas em 

específico, mas na impossibilidade de um currículo único. 

Compreendemos, em diálogo com Macedo (2017) que a escola não se resume a um espaço 

de ensinar e aprender conteúdos, mas é um local onde se vivem muitas outras coisas. Um espaço-

tempo onde nos relacionamos com o outro e, assim, vamos nos constituindo enquanto sujeitos, em 

permanente construção. Sendo assim, para além dos conteúdos, saberes e competências previstos 

em documentos, argumentamos que o currículo também engloba as vivências cotidianas produzidas 

pelos alunos, professores e comunidade escolar em suas salas de aula, corredores e o portão da 

escola, ou para além dele.   

 “QUEREMOS APRENDER SOBRE VIDA, ESPERANÇA E AMOR” 

Em meio aos descritores, competências e habilidades que conotam aquilo que o aluno tem 

que aprender, esta experiência curricular coloca-se na contramão: ouvir o que os alunos querem 
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aprender no início do trimestre. Neste momento, em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental 

aparece a demanda por aprender conteúdos como, por exemplo, o “descobrimento do Brasil” (no 

documento da BNCC, esta temática deve ser aprendida no 4º ano do Ensino Fundamental), 

monumentos turísticos no Brasil e no mundo (conteúdo que também não é previsto para esta série), 

e uma demanda que não estava prevista em nenhum documento: “vida, esperança e amor”.  

 O que sabiam aquelas crianças que demandam aprender sobre coisas tão difíceis de 

mensurar? O que uma professora pode ensinar sobre? O que pode aprender? Logo eles deixaram 

claro que precisavam falar sobre seus documentos, que aprender a ler, escrever e contar não é 

demanda suficiente para o cotidiano escolar. Foi decidido que faríamos uma caixa dos sentimentos, 

onde poderiam escrever como estavam se sentindo, mandar recados para outros, desabafar. Isso 

seria feito de forma identificada ou não. Quando os sentimentos eram lidos, discursos e sentimentos 

eram trocados em sala de aula. A discussão sobre o amor, por sua vez, deu espaço a longas 

conversas sobre respeito, carinho e afeto, que se desdobraram em debates sobre a violência contra a 

mulher e denúncias.  

 Com este breve relato de uma das tantas experiências curriculares imprevistas que ocorrem 

no cotidiano escolar, argumenta-se que há, nas salas de aulas, sujeitos que demandam autonomia, 

que demandam falar e serem ouvidos, que produzem seus currículos.   

Quando discute-se a BNCC, pelo viés das competências e habilidades, tem-se inúmeras 

questões a serem “seguidas”. Percebe-se que, em muitos casos, a tendência é buscar ensinar por 

meio de conteúdos para que se atinja determinada habilidade. Entretanto, percebemos em nossas 

pesquisas que não é possível seguir “à risca” os documentos; e com isso, tem-se discussões outras 

que vão para além do texto. Neste contexto, currículo não é só texto, retomando-se a ideia de 

currículo discutida anteriormente.  

Nas instituições em que atuamos como professoras, o Projeto Político Pedagógico 

Institucional está sendo reformulado com foco em seguir a BNCC. Percebemos que nas reuniões 

dos departamentos, é consonante a ideia de que é impossível em todas as unidades da instituição 

cumprirmos da mesma maneira o PPPI e a BNCC. As unidades localizam-se espalhadas pela cidade 

do Rio de Janeiro, por exemplo. E além disso, ainda mesmo que consigamos alcançar um projeto 

único para a instituição, entende-se ser inalcançável que em todas as unidades, este projeto seja 

cumprido de forma única. As produções de sentidos, as ressignificações são contínuas, o currículo é 

(re)produzido constantemente dentrofora (ALVES, 2001) do âmbito escolar.  
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O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA- 

PARFOR 

No exercício de discutir o alinhamento entre currículo e formação de professores e as 

tentativas de unicidade presentes nessa relação, Frangella (2017) destaca que nos discursos 

nacionais “[...] a formação de professores é articulada discursivamente como uma demanda que visa 

a suprir a propalada ausência de qualidade, diagnosticada por intermédio de processos de avaliação 

externa”. Nessa linha de raciocínio, trazemos a reflexão para o Plano Nacional de Formação de 

Professores para a Educação Básica – PARFOR. 

O PARFOR, foi criado em meio a articulações discursivas como qualidade, resultados e 

avaliação como um plano emergencial instituído com o objetivo principal de “garantir” que os 

professores em exercício na rede pública de educação básica obtenham a formação exigida na 

LDBEN atual, através da implementação de turmas especiais para professores em exercício que não 

tenham formação superior, na parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), em várias áreas 

do conhecimento e pode ser considerado também como o maior Programa de Formação de 

Professores em massa do Brasil, tendo a qualidade articulada pela quantidade para significar a 

política nacional. 

No tocante ao quantitativo, dados da Capes (2019) sobre o PARFOR, nos últimos 08 anos 

no Brasil, destacam 3.054 mil turmas de licenciaturas com 100.842 estudantes matriculados. Os 

registros destacam ainda 48.346 mil professores formados no Brasil, 24.733 mil professores em 

formação, predominantemente em cursos de 1ª licenciatura com 2.583 mil municípios atingidos 

pelo Plano com a inscrição de 31.523 mil escolas com, no mínimo, um professor matriculado nas 

523 turmas existentes no país. De acordo com os relatórios da CAPES, as regiões Norte e Nordeste 

são as mais atingidas pelo plano.  Dos 48.346 professores formados, 27.083 foram da região Norte 

(56% da demanda apresentada pelo programa).  

Enquanto Política Nacional, o PARFOR alcança um reconhecimento por instituições como a 

Associação Nacional para a Formação de Professores (ANFOPE), se mostrando como uma política 

efetiva desenvolvendo com seriedade seu funcionamento em nível de colaboração com os entes 

federados indo ao encontro da necessidade de formação nos mais longínquos lugares onde jamais se 

pensou alcançar, trazendo um reencontro da relação universidade e escola básica, possibilitando 

reflexões e aprendizados, além de ser um grande laboratório para as universidades em seus estados.   

Pode-se dizer que o reconhecimento dessa experiência de formação em muito se dá também pelo 

reconhecimento das produções curriculares delas suscitadas que apontam inúmeros atos políticos de 
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criação que se materializam por meio das articulações e significações contínuas produzidas na 

cultura e na diferença nos espaços intersticiais entre a política e a formação. 

No estado do Amazonas, de onde essas reflexões decorrem, segundo Moura (2019, p.766), 

2.441 professores foram formados pelo programa nas três instituições que o oferecem 

(Universidade do Estado do Amazonas - UEA, Universidade Federal do Amazonas - UFAM e 

Instituto Federal do Amazonas - IFAM). 

Na Universidade do Estado do Amazonas - UEA, instituição estudada na pesquisa somam-

se um total de 4.190 alunos atendidos desde 2010 com 1.353 já formados em 12 cursos de 

licenciaturas e atualmente, em 2020, constam 50 turmas com cerca de 2.500 alunos ativos. No curso 

de Pedagogia/UEA, curso observado na pesquisa, estão sendo atendidos 17 municípios, com um 

quantitativo de 27 turmas, com um total aproximado de 800 estudantes em formação (MOURA 

2019, p.766). 

É percebido que há uma tentativa de unificação curricular de formação, uma vez que existe 

apenas uma proposta pedagógica do curso de Pedagogia na instituição estudada (UEA), para as 

diferentes localidades, sempre atenta ao cumprimento quantitativo e disciplinar do currículo, 

sempre seguindo as diretrizes e orientações nacionais para a formação de professores e pouco atenta 

à tradução e identificações que ocorrem no processo de construção curricular dessa formação. 

É perceptível na política de formação a constante ênfase no sentido nacional como 

determinação social com característica de fixação de identidade, uma vez que a ênfase apenas no 

quantitativo retira a possibilidade de enxergar os escapes dessa política pelo viés da cultura e 

diferença, no que Bhabha (1998) caracteriza ocorrer em meio uma tensão entre o pedagógico 

(repetição, inculcação da ideia pela repetição) e o performático (os escapes, o movimento na 

diferença). 

E nesse processo de atos de criação curricular, várias situações são percebidas nas falas e 

proposituras dos professores em formação que reclamam para o reconhecimento de suas 

particularidades locais, criam, significam e dão sentido às suas práticas pedagógicas no chão da 

escola em um movimento híbrido cultural que segundo Bhabha (1998) só é possível na diferença, 

caracterizando o programa como uma política curricular que, na diferença, promove novas 

significações, enunciações e novos atos políticos de criação, descaracterizando e negando a 

unicidade e fixidez da identidade única pretendida na política. 
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Para além dos dados quantitativos e de reconhecimento, nossa posição não é de contra o 

programa, mas ao contrário, é na defesa de sua potencialidade enquanto produção de sentidos 

dentro da política curricular. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível que as políticas curriculares nacionais tentam, de forma precária, controlar os 

fluxos de sentidos e estabilizar o processo de significação, mas não conseguem pela presença da 

diferença. 

Acreditamos ser impossível um currículo único e homogêneo para todos e tal crença nos 

leva a também desenhar no horizonte da discussão a problematização de identidade fixada que tem 

sido parâmetro para propostas curriculares, com perfis e habilidades definidas e busca se contrapor 

pela defesa de um currículo produzido na diferença, como um movimento que constrói outros 

significados e sentidos sempre contingentes.  

Por fim, não temos a pretensão de trazer fechamentos, mas, pelo contrário, buscamos abrir 

espaços de reflexão sobre o que vem sendo compreendido como currículo neste momento de 

concentração das políticas curriculares nacionais, com apelo para uma ideia de unicidade. Para 

aguçar as reflexões, finalizamos este trabalho com o questionamento de Macedo (2017, p. 20): 

“Que tal deslocarmos o foco para essas tantas-coisas que vivemos na escola e que não têm sido 

definidas como currículo pelas políticas recentes e, por vezes, por nós mesmos, educadores? ”.  
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discutir a ideia de unicidade que perpassa as políticas curriculares 
brasileiras que, pautadas sob a égide do nacional, visam à implementação de um ensino comum a todos 
do país. Em diálogo com uma perspectiva pós-estrutural, defende-se que a construção das políticas 
curriculares é permeada por atos de tradução que não conduzem a uma linearidade em prol de uma 
explicação ou respostas fixas, e sim em um processo de enunciação cultural e busca constante pela 
alteridade que leva a processos de negociações e significações que não podem ser previstos, listados ou 
pré-selecionados. Entende-se que o processo de construção curricular é sempre contingente e 
permeado pelas ambivalências que o constitui. A partir desta discussão, nossas pesquisas nos auxiliam a 
refletir vivências docentes em relação às tentativas de implementação das políticas estudadas em nossas 
pesquisas individuais, como exemplo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Programa 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que – de acordo com a nossa 
leitura - carregam em suas proposituras a ideia de unicidade curricular, mas que a prática nos mostra 
que são traduzidas, negociadas e significadas no cotidiano escolar e de formação docente. Apesar do 
recorte escolhido, ressalta-se que estas duas políticas não garantem um processo de centralização 
curricular, mas fazem parte de um discurso nacional em prol do comum, que nos interessa discutir. Em 
diálogo com os aportes pós-estruturais que discutem cultura e diferença como Bhabha (1998) e no 
campo do currículo, a exemplo de Lopes e Macedo (2011) e Frangella (2017) que compreendem o 
currículo como uma prática discursiva que é produzida na interseção de diferentes discursos sociais e 
culturais. Sendo assim, defende-se que apesar das tentativas de fixação, a produção curricular está em 
constante produção, negociação e significação, um processo imprevisto e infindável. 

Palavras-chave: Políticas curriculares; Negociação; Tradução; Currículo único. 

O PROJETO TRILHAS E A BNCC: QUESTÕES DE AMBIVALÊNCIA NO TRABALHO DOS 

PROFESSORES ALFABETIZADORES 

Ana Paula Pereira Marques de Carvalho – UERJ 

Mylena da Costa Vila Nova – UERJ 

INTRODUÇÃO 

 O cenário contemporâneo da educação no Brasil vem se deslocando em função da crescente 

participação do terceiro setor nas discussões sobre as políticas curriculares, inclusive na busca pela 

padronização do currículo, sob a justificativa de melhoria da qualidade na educação, entre as 

diferentes esferas municipal, estadual e federal. As análises de Stephen Ball (1994) sobre redes de 

políticas, em que o autor aborda a questão das parcerias público-privadas nas políticas educacionais, 
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têm inspirado nossas pesquisas e orientaram a definição de um dos objetos de nossos estudos que 

diz respeito à problematização do movimento de um Projeto, chamado Trilhas, no cenário político-

curricular no Brasil.  

 O Projeto Trilhas, proposto em 2009, é um dos projetos educacionais do Instituto Natura 

que visa, basicamente, à formação continuada de professores alfabetizadores. O Instituto Natura é 

“uma associação sem fins lucrativos ou econômicos, com prazo de duração indeterminado” 

(INSTITUTO NATURA, 2018b), vinculada diretamente à empresa brasileira Natura Cosméticos 

S.A. A empresa Natura comercializa produtos de tratamento para o rosto, corpo, sabonetes, barba, 

desodorantes, óleos corporais, maquiagem, perfumaria, cabelos, proteção solar e materiais de 

papelaria (NATURA, 2019).  

 A escolha do Projeto como estudo de caso dos movimentos de redes de políticas, e 

ampliação de outros agentes políticos na produção de políticas curriculares, deve-se ao 

reconhecimento pelo Ministério da Educação de que o Trilhas se trata de uma importante política 

pública brasileira, sendo destacado como uma tecnologia eficaz, junto a metodologias e projetos de 

alfabetização já desenvolvidos em escolas públicas no Brasil. 

Mais ainda, em 2018, o Projeto foi reformulado, destacando-se ampliação nos seus objetivos 

que passou a vincular à formação continuada dos professores alfabetizadores ao aprimoramento de 

conhecimentos com cursos referenciados pela Base Nacional Comum Curricular e com a troca de 

experiências entre educadores de todo Brasil.  

 Basicamente, o Projeto foi desenvolvido sob três eixos: Kit Trilhas composto pelo material 

didático – impresso e on-line –, Portal Trilhas – endereço www.portaltrilhas.org.br – e o Curso a 

distância (EAD), veiculado no Portal Trilhas. Cada  um desses eixos tem se destacado ao longo dos 

anos e, atualmente, o Curso EAD, com novo título “Leitura em Voz Alta pelo Professor”, é o atual 

carro-chefe do Projeto, articulado à BNCC, através da promessa de que auxiliará o professor “a 

integrar, em seu planejamento de aula, as habilidades previstas na BNCC” (INSTITUTO 

NATURA, 2018a). Consta no relatório do Instituto Natura do ano de 2018: 

Para formar leitores 

Livros são a porta de entrada para o mundo das letras! E ajudar os educadores a 

explorar de forma adequada a linguagem oral com seus alunos e transformar o 

processo de alfabetização em uma jornada cheia de possibilidades é o foco do curso de 

educação a distância lançado em 2018: Leitura em Voz Alta pelo Professor. Com 

vídeos, textos, imagens e apoiado na experiência prática do educador em sala de aula, 
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a formação tem carga horária de 45h e está alinhada aos parâmetros da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Em 2018, foram mais de 8,8 mil concluintes do curso, 

que receberam certificado emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação (INSTITUTO NATURA, 2019, p.1). 

 Conforme mencionado no Portal Trilhas, o Curso Leitura em Voz Alta pelo Professor, 

auxiliará o professor a incorporar as habilidades previstas na BNCC em seu planejamento de aula, 

tendo como objetivo e proposta para o desenvolvimento (INSTITUTO NATURA, 2018a): 

Promover reflexão a respeito das práticas de leitura em voz alta feitas pelo professor 

na escola. Por meio de tematização de vídeos, transcrição de conversas literárias e 

embasamento teórico, pretende-se discutir as principais condições didáticas 

necessárias para a realização da leitura com os alunos. Espera-se que o participante 

possa, a partir das atividades, considerar seus conhecimentos prévios e o seu fazer 

pedagógico e (re)significar a sua prática, contribuindo para um processo reflexivo 

sobre os propósitos, o planejamento e o processo de leitura (INSTITUTO NATURA, 

2018a, p.10). 

 O Curso se divide em três módulos – “Leitura em Voz Alta de Textos Narrativos”, “Leitura 

em Voz Alta de Textos Poéticos” e “Leitura em Voz Alta de Textos Informativos” – e, assim como 

nas versões anteriores, os módulos são oferecidos online, gratuitamente, no Portal Trilhas. A carga 

horária do Curso é de 45 horas, dividido em 3 módulos de 15 horas. Porém, há dois tipos de 

certificação: uma de 15 horas, fornecida pelo Instituto Natura, que o participante recebe após 

completar 700 pontos. A outra certificação é de 45 horas, emitida por outro Instituto, chamado 

Singularidades, e corresponde a 2000 pontos (INSTITUTO NATURA, 2018a). 

Chama-nos atenção, neste processo, a articulação do Projeto Trilhas com outros projetos 

políticos e, na atualidade, com a BNCC, na tentativa de compor uma grande rede, em meio a 

propagandas sobre “boa abordagem”, “alunos mais motivados” e “professores capacitados”. Mais 

ainda, o Projeto tem se deslocado ressaltando a necessidade de pacto, engajamento, 

responsabilidade e troca de experiências entre os professores alfabetizadores para o alcance da 

qualidade na educação e a consequente transformação social.  

 Desse modo, consideramos a importância da problematização sobre o processo de 

significação que o Trilhas tem ajudado a mobilizar, através de ações em rede que têm se espraiado 

através de vídeos, publicados no YouTube em referência ao Projeto Trilhas, sobre a prática do 

professor alfabetizador. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Nos seus trabalhos mais recentes, Stephen Ball (2014) analisa os novos rearranjos políticos, 

detidamente no que concerne a filantropias, privatização e reforma política em educação. Para 

tanto, opera com o que chama de “dispositivo conceitual de redes de políticas” (BALL, 2014, p. 30) 

a fim de discutir um conjuntos de mudanças nas formas de governança da educação – nacional e 

globalmente – que se caracterizam por um novo tipo de sociabilidade em que novas vozes – novos 

filantropos, fundações filantrópicas, corporações internacionais, organizações não-governamentais, 

agências multilaterais – estão participando das políticas educacionais. As redes de políticas, 

portanto, constituem comunidades políticas que trabalham sob novas formas de contato “em torno 

de um conjunto mutuamente reconhecível de conhecimentos, verdades e visões de mundo que é 

constantemente rearticulado”, de maneira multifacetada (BALL, 2014, p. 29, 61). 

 As questões suscitadas por Ball (2014) aguçaram nosso olhar para essas redes no contexto 

brasileiro, subsidiando reflexões sobre parcerias público-privadas que tem contribuído para 

intensificar discursos em torno da necessidade de atenção à atuação do professor – no caso, 

alfabetizador – de modo a viabilizar a “implementação” da Base Nacional Comum Curricular. 

Citamos, como exemplo desse movimento pró-Base em torno da prática do professor, um curso on-

line1, intitulado “BNCC na prática: do currículo à sala de aula”, como parte do programa de um 

Instituto – Península -, oferecido pelo Impulsiona,  destinado a professores, coordenadores 

pedagógicos e profissionais de Secretarias de Educação, responsáveis pelo currículo e formação de 

professores, com vistas à “aplicação” da Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas 

aulas, “no dia a dia da escola”, pretendendo auxiliar a “implementação” da BNCC “na prática”. 

 Desse modo, instigadas pelas pesquisas de Ball (2014), consideramos importante a 

discussão, a fim de problematizar os efeitos de poder sobre o trabalho docente que têm se alastrado 

através de complexas redes de políticas, com modelos universais para currículo, escola, professor, 

aprendizado, competências e avaliação. Efeitos de poder disputados não só pelas agências, mas 

também por órgãos públicos, por universidades, pesquisadores de renome do campo da educação, 

todos envolvidos numa rede de políticas que se movimenta na luta por significação de projetos 

educacionais em que cada ator tenta legitimar sua importância e participação no cenário 

educacional (SOUTHWELL, 2008). 

Nossas estratégias teórico-metodológicas para essas análises têm se desenvolvido sob o 

entendimento das políticas sob aportes teóricos pós-estruturais/pós-coloniais que nos permitem 

discutir os projetos educacionais como produções político-discursivas, em constante negociação, e 
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currículo “como campo de produção cultural, espaço-tempo de negociações que hibridizam 

discursos” (FRANGELLA, 2016, p. 112). Assim, entendemos as produções de currículo como 

produções políticas em constante deslocamento, com produções de discursos que fazem parte de 

lutas por significação, disputas de poder que ocorrem o tempo todo, dadas as diferenças de ideias, 

sentidos, concepções entre todos aqueles envolvidos no processo. Dessa forma, buscamos refletir 

discursivamente sobre os sentidos que vêm sendo apontados para o trabalho docente com a ajuda do 

Trilhas, sem essencializar a política.  

No aprofundamento de nossas estratégias teóricas, interrogamos o Projeto Trilhas em 

diálogo com Homi Bhabha, autor dos estudos literários que dialoga com o campo pós-colonial, a 

fim de desestabilizar possíveis binarismos que fazem parte da retórica colonialista de poder. Em 

suas problematizações sobre os deslocamentos de personagens diaspóricos, imersos em tensões 

culturais, Bhabha (2011, 2013) destaca que a relação colonizador-colonizado e, nos seus trabalhos 

mais recentes, as relações cosmopolitas, não abarcam somente tentativas de determinação de uma 

cultura sobre outras, mas possibilidades de subversão numa luta que tensiona processos de 

dominação, graças às diferenças culturais (BHABHA, 2011). Neste sentido, os binarismos dão 

lugar a conflituosos processos de negociação cultural em que o outro deve ser pensado num 

movimento de alteridade como aquele que instiga a produção de sentidos outros, através das 

disputas pelo poder da significação. 

Uma das noções destacada por Bhabha diz respeito à ambivalência do poder colonial, 

através da qual o autor ressalta a autoridade como parte do jogo duplo, que se rompe, nos jogos de 

linguagem em que se encena, e outras possibilidades de significação se deslocam, como produções 

híbridas e incontroláveis pelos aparatos de poder. O híbrido diz respeito a um processo de 

significação que se movimenta continuamente em função das negociações, inerentes à relação com 

o outro. Sob esse prisma, os sentidos não se apagam, mas são reinscritos continuamente, com 

partilhas infinitas de sentidos que ensejam a duplicidade – e não a dualidade –, ou seja, nem um, 

nem outro sentido e todos ao mesmo tempo. 

[...] o hibridismo colonial não é um problema de genealogia ou identidade entre duas 

culturas diferentes, que possa então ser resolvido como uma questão de relativismo 

cultural. O hibridismo é uma problemática da representação e individuação colonial 

que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que outros saberes “negados” se 

infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua autoridade – suas 

regras de reconhecimento. Novamente, devemos sublinhar, não é simplesmente o 

conte�do dos saberes recusados – sejam eles, formas de alteridade cultural ou 
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tradições da traição colonialista – que retornam para serem percebidos como contra 

autoridades. Para a resolução de conflitos entre autoridades, o discurso civil sempre 

mantém um procedimento adjudicativo. O que é irremediavelmente distanciador na 

presença do híbrido – na reavaliação do símbolo da autoridade nacional como signo da 

diferença colonial – é que a diferença de culturas já não pode ser identificada ou 

avaliada como objeto de contemplação epistemológica ou moral: as diferenças 

culturais não estão simplesmente l� para serem vistas ou apropriadas (BHABHA, 

2013, p. 189, grifos do original).  

No desenvolvimento de nossas pesquisas, tomamos como foco de análise os vídeos, 

publicados por professores na plataforma YouTube que intuem “roteiros” para a prática do 

professor alfabetizador. Sob o entendimento de que política se desloca como um pretenso signo de 

autoridade que é fissurado continuamente, discutimos esses vídeos como processos impossíveis de 

serem “aplicados” em sala de aula, uma vez que a prática envolve a negociação com o outro num 

processo infinito de significação produzido em função das diferenças de ideias, concepções, 

inerentes às relações de alteridade. Desse modo, ainda que os professores tentem reproduzir aquilo 

que o Projeto Trilhas sugere, outros sentidos são partilhados no processo e reavaliam as tentativas 

de fixação de sentidos, trazendo outras questões para o processo de leitura e escrita. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Os estudos sobre etnografia de redes, propostos por Stephen Ball, tem nos inspirado na 

análise do meio virtual como um potente canal de articulação política. O autor destaca que, através 

do método de etnografia de redes, tem procedido ao estudo das redes de políticas, atentando para 

novas formas de tr�nsito dos atores, pois, na sua percepção, estamos diante da necessidade de 

análises etnográficas das mudanças do Estado de governo para governança – em ação (BALL, 

2014). Para Ball (AVELAR; BALL, 2017), isto significa uma análise para além de relações 

burocráticas hierarquizadas, ou seja, um mapeamento sobre as heterarquias entre Estado, mercado e 

novas filantropias cujas relações estão cada vez mais turvas, diversas e flexíveis. Avelar e Ball 

(2017) observam que a etnografia de redes viabiliza a análise de afiliações e co-afiliações entre 

pessoas e instituições e entre instituições e instituições, assumindo que duas instituições, com 

membros em comum, têm significativas oportunidades de troca de informações.  

 Através desse método, Ball (2014) mapeia as conexões e interconexões também no meio 

virtual, num crescente fluxo e mobilidades de capital, pessoas e de ideias que têm se alastrado 

naquilo que se entende por política em movimento que não pode se restringir apenas a dados 
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terrestres. Assim, o mapeamento que Ball (2014) propõe tem nos subsidiado na percepção de um 

cenário midiático no Brasil que, através de notícias, propagandas, depoimentos, dados estatísticos, 

tenta fixar o terceiro setor como preponderante – e necessário – para a qualidade da educação 

pública em nosso país. 

 Mais ainda, um cenário que tem se subsidiado na necessidade do comprometimento, 

responsabilizando o docente pelo sucesso do ensino-aprendizagem. Neste sentido, há o estímulo ao 

compartilhamento de experiências consideradas exitosas para a formação do leitor e escritor, com o 

intuito de disseminar a necessidade de uma estrutura da prática para o alcance do sucesso.  Temos, 

portanto, assistido a muitos vídeos no YouTube, em referência ao Projeto Trilhas, que instigam à 

roteirização da prática do professor alfabetizador, através de uma proposta para a dinâmica da 

leitura de livros que se insere numa mesma lógica, a ser “aplicada” em todos os municípios do país. 

São vídeos em que os docentes adotam os mesmos procedimentos: na grande maioria dos vídeos, os 

alunos aparecem sentados em roda. A professora ou o professor inicia a atividade de leitura, 

mostrando o livro e comenta sobre o título, o autor e a editora. Após, inicia a leitura e, ao final, são 

feitas perguntas aos alunos – que respondem – e os vídeos se encerram.  

CONCLUSÕES: E SE AS TRILHAS FOSSEM OUTRAS?  

As políticas curriculares como movimentos discursivos, sempre serão mobilizadas pelas 

tentativas de fixação de sentidos, em função das disputas que são inerentes a qualquer processo 

político, e que vão produzindo efeitos de poder sob as mais diversas formas. O que nos cabe neste 

momento, como pesquisadores das políticas curriculares, é a necessária percepção do que vem 

sendo proposto para a educação pública, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, em 

termos da prevalência de discursos que tentam legitimar uma agenda de políticas com modelos 

universais para currículo, escola, professor, aprendizado, competências e avaliação.  

Nesse movimento, a questão do trabalho docente tem sido foco de discussões no Brasil, 

principalmente no que concerne à necessidade de “implementação” de políticas públicas como parte 

também do movimento da própria Base Nacional Comum Curricular, voltado para sua “aplicação” 

em sala de aula. E o terceiro setor tem se empenhado nessa discussão, organizando estratégias que 

se afinam às redes de influência destacadas por Ball (2014) em relação à mobilização de 

informações de maneira bastante rápida, à mobilização de histórias que têm relev�ncia para o 

público envolvido, e também à inscrição de atores que dão confiabilidade às propostas políticas. 
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Defendemos que, mesmo diante de forças discursivas tão contundentes que têm contribuído 

para tentativas de homogeneização da prática docente, sob horizontes universalizantes, há sempre 

escapes. Bhabha (2013) nos auxilia na problematização de que os sentidos para as práticas são 

ambivalentes, negociados nos contextos em que se inserem, com alunos, professores e outros atores 

envolvidos no processo político-curricular. As ambivalências são produzidas continuamente, como 

percebemos nos olhares das crianças para a câmera em vários vídeos, trazendo a câmera como o 

outro no processo de significação, suscitando reflexões sobre a impossibilidade de controle do 

processo que faz parte do trabalho docente. 

Sob esse ponto de vista, propomos a pergunta “e se as trilhas fossem outras? ”. De modo 

algum, nossa intenção, ao provocar o questionamento, é tentar fixar outros padrões para o trabalho 

do professor alfabetizador. Mas, destacamos a importância de reflexões sobre uma outra dimensão 

para o protagonismo docente, não como aquele que está no foco das políticas como responsável 

exclusivo pelo êxito, mas aquele que é um dos principais protagonistas do processo de significação 

sobre o que vem a ser prática. E, mais ainda, a questão é complexificar os motivos pelos quais esse 

docente, aparentemente, adere a uma proposta de seguir um roteiro, de seguir uma Base.  

Macedo (2019), ao comentar sobre os benchmarks apontados como influenciadores da Base 

Nacional Comum Curricular, lança a pergunta “e se os benchmarks fossem outros?”. No jogo da 

linguagem da OCDE que ressalta a import�ncia desses benchmarks, a autora problematiza a escolha 

de referências a partir daquilo que foi hegemonizado pela OCDE. Referências a partir do currículo 

nacional australiano e o processo de implementação curricular no estado da Louisiana (Estados 

Unidos). Macedo (2019), então, questiona: “Por que seria este, então, um benchmark para a 

experiência brasileira? Por que não tomamos as experiências dos quatro países/cidades que estão 

resenhados por seus resultados? ” (MACEDO, 2019, p. 53), referindo-se aos países Noruega, 

Finl�ndia e Japão também resenhados pela OCDE por seus resultados:  

Há nessas experiências internacionais, me parece, sugestões políticas relevantes. 

Talvez, no entanto, elas apenas repitam o que nossas pesquisas e os resultados das 

avaliações centralizadas do próprio MEC vêm destacando há muitas décadas: que 

precisamos de uma Base para a educação no País. A base é uma universidade que 

forme professores num ambiente de pesquisa e cultura. A base é a dedicação exclusiva 

do professor a uma escola, salário que permita a esse professor uma vida digna (em 

que a gente não quer só comida, mas diversão e arte). A base é alunos que podem 

comer e recebem ação do Estado no atendimento de suas necessidades básicas de 

saúde, saneamento e cultura. A base é escolas com boas condições materiais e de 
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infraestrutura. Isso é base, o que tem sido chamado de Base é a pretensão de definir o 

horizonte logo ali onde os olhos do controle podem alcançar. Nós, no entanto, 

insistimos em dizer que o horizonte não é um, nem logo ali. Meninos, a Terra não é 

plana! (MACEDO, 2019, p. 53). 

Concordamos com a opinião da autora de que precisamos discutir outras bases. Por que 

seria, então, a rotina, que está sendo publicizada nesses vídeos, aquela que deva ser adotada pelos 

professores alfabetizadores? O Trilhas vem contribuindo para uma hegemonização que só faz 

sentido no �mbito dele mesmo. Então, quais outras rotinas e referenciais também estão em jogo 

nesse processo para além do Trilhas? Defendemos que o primeiro passo é o entendimento da 

educação como um processo de subjetivação que só pode ocorrer na relação com a alteridade 

(MILLER; MACEDO, 2018). As imagens que os vídeos apresentam devem ser discutidas na 

din�mica do fort/da (BHABHA, 2013, p. 294), para além daquilo que nossos olhos podem 

enxergar. O que é produzido nas escolas não se restringe à roteirização como se fosse possível 

“enformar” o dia a dia da escola em práticas que se supõem emolduradas numa arte factível.  

Sob esse ponto de vista, o sentido de prática envolve disputas, negociações, potencializada 

nas próprias tentativas de reprodução que irão deslocar sua universalidade. O processo político não 

é racional e os vídeos a que assistimos, também trazem outras inscrições de sentidos para o 

processo de leitura e escrita que ajudam nos questionamentos relativos, por exemplo, se “a melhor 

prática” não é aquela que nos convida a pensar na docência como um labirinto, enquanto uma 

importante metáfora que valoriza a possibilidade de se perder. Ou, ainda no jogo das metáforas, 

podemos pensar naquela desenvolvida por Ernesto Laclau (2013 apud LOPES; BORGES, 2015, p. 

504–505): “paremos de buscar o chão e comecemos a nadar”. Na argumentação de Lopes e Borges: 

Há quem tente se orientar frente ao abismo da falta de fundamentos buscando 

construir um fundo aparentemente sólido no qual se apoiar. Essa solidez, porém, é 

decorrente de sedimentos superpostos em um meio aquoso no qual submergimos 

tentando em vão buscar um ponto que nossos pés alcancem. Sugerimos que paremos 

de buscar o chão e comecemos a nadar, revolvendo esses sedimentos, turvando a água, 

mas ao mesmo tempo desestabilizando o que se apresenta estável e incontestável. Um 

projeto impossível, mas ainda assim, necessário. Se não há regras, se não há cálculos, 

garantias e certezas em relação ao que fazer, só nos restam a política e a ação 

contextual cotidiana (LOPES; BORGES, 2015, p. 504).  

Endossamos as palavras das autoras sobre a impossibilidade de regras e garantias para 

qualquer projeto político e de que não há racionalidades absolutas. Assim, seguimos procurando 
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construir trilhas sem saber o que serão, sem cálculos, e continuemos a nadar (LOPES; BORGES, 

2015), experimentando as possibilidades de criação no dia a dia do trabalho docente que se articule 

a um projeto de base por um mundo melhor.  
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2 A OCDE é uma organização econômica intergovernamental com 36 países membros, fundada em 1961 para estimular 
o progresso econômico e ocomércio mundial.� um fórum de países que se descrevem comprometidos com a 
democracia e a economia de mercado, oferecendo uma plataforma para comparar experiências políticas, buscar 
respostas para problemas comuns, identificar boas práticas e coordenar as políticas domésticas e internacionais de seus 
membros. A maioria dos membros da OCDE é formada por economias de alta renda com um �ndice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) muito alto e consideradas países desenvolvidos (ORGANIZA��O..., 2020).  

Resumo 

O presente trabalho visa problematizar as tentativas de homogeneização da prática do professor 
alfabetizador, em função da recente promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 
Brasil. Temos percebido, em nosso país, uma acentuada participação do setor empresarial nos debates e 
proposições de políticas públicas, voltadas para a implementação da BNCC. Tomamos como foco de 
análise, um projeto, intitulado Trilhas, desenvolvido por um Instituto brasileiro, chamado Instituto 
Natura, que, através do Curso EAD – carro-chefe do Projeto Trilhas –, objetiva a formação continuada 
dos professores alfabetizadores e de estudantes de Pedagogia para o desenvolvimento dos processos de 
leitura e escrita nos alunos até o 2º. ano do ensino fundamental. Ao longo dos anos, o Curso EAD vem 
passando por reformulações e notamos uma ênfase crescente à sua articulação com a Base Nacional 
Comum Curricular, haja vista a promessa de que auxiliará o professor “a integrar, em seu planejamento 
de aula, as habilidades previstas na BNCC” (INSTITUTO NATURA, 2018b). Por conseguinte, 
segundo consta no Portal Trilhas, o Curso está focado ainda mais na experiência prática do professor 
(INSTITUTO NATURA, 2018b) e há um estímulo para que os participantes do Curso divulguem um 
vídeo de suas práticas no YouTube. Sob a perspectiva teórica pós-colonial, as noções de autoridade e 
ambivalência, propostas por Homi Bhabha, contribuem para a problematização dos vídeos como 
tentativas de fixação de uma performance padrão para a prática do professor alfabetizador. Porém, 
defendemos que o Projeto Trilhas está imerso em complexos processos de negociação nas relações 
com o outro. Esse outro deve ser pensado sob o aspecto da alteridade como aquele que instiga a 
produção de sentidos híbridos, num movimento duplo: os sentidos não se apagam, mas são reinscritos 
continuamente, por entre deslizamentos que exibem o Projeto Trilhas como um texto incerto. 

Palavras-chave: Projeto Trilhas; BNCC; prática do professor alfabetizador; autoridade; ambivalência. 
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Resumo 

O currículo tem mobilizado produções políticas para a escola básica e a docência no Brasil e no mundo. 
Nas últimas décadas propostas vêm buscando definir sentidos do que é o currículo, a política e a 
docência em definições que pretendem regular a educação, a formação e o trabalho de professoras e 
professores das escolas. E como as pesquisas vêm incluindo essas temáticas tão cruciais para a 
humanidade. Neste painel, nos propomos a apresentar para discussão três trabalhos que se pautam pela 
abordagem discursiva de modo a buscar novos sentidos para processos de investigação em curso. No 
primeiro trabalho o debate se inscreve no âmbito das políticas de currículo tendo como central o 
significante desempenho assumido na Iberoamérica e no Brasil como capaz de garantir o alcance da tão 
almejada qualidade da educação, via avaliação dos processos formativos: inicial e continuado de 
docentes. O segundo trabalho nos convida a refletir sobre os processos identitários que as TICs 
intentam forjar para professores/as e alunos/as nos textos políticos da UNESCO e OEI para a Região 
Iberoamericana. Os discursos desses organismos internacionais que assumem as TICs como centrais 
para o alcance da qualidade da educação e atuam no controle da significação da figura do professor 
como o profissional de pouca autonomia e distanciado de um mundo tecnológico. No terceiro trabalho 
a autora narra o processo de constituição do Grupo de Pesquisa do CNPq Formação em Exercício de 
Professores – FEP para nos provocar a pensar sobre diversos modos de desenvolver a pesquisa sobre 
currículos e docência pensando a escola básica. 

Palavras-chave: Grupos de Pesquisa; Políticas de currículo; Docência; 

POLÍTICAS DE CURRÍCULO PARA DOCÊNCIA COM FOCO NO DESEMPENHO 

Rosanne Evangelista Dias – UERJ  

INTRODUÇÃO 

Venho investigando a produção de políticas de currículo como luta pela significação do que 

vem a ser a escola, a avaliação, a docência, a formação, entre outras questões e as imbricações entre 

esses diferentes aspectos. Nessa dimensão cultural pública processos de articulação disputam os 

diferentes sentidos presentes nas arenas políticas para formação, avaliação, profissão, avaliação, 

entre outros e as imbricações entre esses diferentes aspectos. A difusão desses discursos vem sendo 

propagados por diferentes sujeitos, grupos, organismos internacionais, redes políticas, entidades e 

governos em defesa de sentidos e leituras plurais que precisam ser compreendidas para melhor 

entender como as políticas curriculares vêm sendo produzidas e como vêm influenciando e sendo 

influenciadas pelos contextos em que são geradas, dirigidas e também disseminadas. Interpreto as 

políticas de currículo na sua dimensão discursiva tendo como orientação a teoria do discurso de 

Ernesto Laclau (2011, 2013). 

A partir dessas considerações podemos verificar como as políticas de currículo voltadas à 

docência, seja para a formação ou o trabalho docente, vêm se configurando como propostas de 

regulação para o exercício profissional que tem como meta a maior responsabilização desse sujeito. 
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Em grande parte, tal perspectiva encontra-se apoiada em resultados que incluem o professor no seu 

protagonismo como a peça-chave que garante o resultado de êxito na aprendizagem escolar 

focalizando muito mais o processo de ensino do que a dimensão educativa desse trabalho. 

O protagonismo docente tem sido recorrente nos discursos das políticas de currículo. Esse 

protagonismo está marcado pela ambivalência na qual ao mesmo tempo ele se apresenta como 

sujeito de fundamental importância para o processo educativo na formação de crianças e jovens ao 

mesmo tempo em que é visto com desconfiança no seu trabalho merecendo o controle de suas 

atividades cotidianas. 

Na região Iberoamericana a produção de textos políticos em torno de Metas para o alcance 

da equidade e qualidade da educação tem ressaltado o papel do professor nessa tarefa. Mais ainda, a 

produção da Organização para os Estados Iberoamericanos – OEI tem se debruçado no debate a 

respeito da avaliação do desempenho voltando a modalidades de avaliação que, muitas vezes, estão 

marcadas por tradições curriculares de caráter instrumental. 

Neste trabalho exploro as tentativas de regulação da docência nas políticas de currículo que 

apontam para o desempenho como importante eixo de desenvolvimento formativo e profissional 

para os professores da escola básica. 

Na primeira seção discorro sobre as pesquisas no campo do currículo com abordagem 

discursiva apoiada na Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe, destacando sua fecundidade na 

interpretação e compreensão da produção de políticas para o campo. Destaco ainda que a 

abordagem discursiva contribui para entender os processos de produção das políticas e os discursos 

que produzem sentidos do que é e do que faz o professor. 

Na segunda seção, interpreto dois textos políticos, um da região Iberoamericana e outro do 

Brasil focalizando os sentidos de desempenho que se apresentam nos dois textos selecionados: 

Miradas sobre La Educación en Iberomérica: Desarollo profesional docente y mejora de la 

educación (OEI, 2013) e Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica (Brasil, 2019). Neles circulam 

discursos que tendem a padronizar a formação docente tendo a ideia de centralização de currículos e 

de avaliação como condições que operam para o alcance da almejada qualidade da educação. 

Por fim, encaminho algumas conclusões a respeito dos textos políticos analisados e as 

significações do desempenho para a docência como demanda das políticas de currículo em curso. 
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TEORIA DO DISCURSO NAS PESQUISAS EM CURRÍCULO 

As pesquisas em educação que assumem orientações teórico-metodológicas de abordagens 

discursivas têm emergido no campo da educação, destacadamente no currículo presentes em 

produções acadêmicas pós-modernas, pós-estruturais e pós-coloniais no Brasil (LOPES, 

OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2018). A teoria do discurso (TD) de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe tem 

sido reconhecida como aporte de importante contribuição nos últimos anos em teses, dissertações, 

artigos e capítulos de livro de forma expressiva o que tem sido registrado por Lopes, Oliveira e 

Oliveira (2018, p.9) como “um dos efeitos imprevisíveis da circulação de discursos” que levam a 

reconfiguração “discursos pedagógicos e curriculares” a partir de concepções pós-estruturais e pós-

fundacionais da TD. 

Podemos dizer que a TD é uma teoria da política. Dentre as contribuições do modelo 

analítico de Ernesto Laclau (2011, 2013) sobre os processos de articulação de demandas 

destacamos sua relevância nas investigações de políticas curriculares ao considerar os sujeitos que 

nelas atuam assim como os processos de negociação de sentidos que envolvem as políticas. 

Entendemos que a emergência e possível convergência de projetos que tem por finalidade garantir a 

legitimidade das políticas é fruto de processos de articulação em torno de negociações marcadas 

pela complexidade e tensão na busca de um consenso viável, em meio à 

contingência e precariedade que marcam todo processo político (MOUFFE, 1996). A teoria do 

discurso nos faz refletir sobre os sentidos presentes nos discursos que encarnam demandas dirigidas 

às propostas e projetos curriculares. 

Em processos de articulação pelas políticas da docência envolvendo a formação de 

professores e o trabalho do professor, podemos reconhecer demandas disputadas por diferentes 

sujeitos e grupos que se organizam a partir delas e que expressam diferentes sentidos. Tais 

demandas constituem no processo de luta política projetos que precisam ser disputados com a 

finalidade de virem a se tornar hegemônicos (LACLAU, 2013). Ressaltamos ainda que os processos 

de articulação de demandas são marcados por múltiplas influências com diferentes concepções 

sobre a política e a atuação política (DIAS, 2013; DIAS & LÓPEZ, 2006). 

A demanda, importante unidade de análise na teoria do discurso, encarna as expectativas 

pelas quais sujeitos lutam no processo político e com que negociam, tendo 

em vista a produção de um projeto que alcance a legitimidade tornando-o hegemônico (LACLAU, 

2011, 2013). Os indivíduos se mobilizam em torno de demandas em oposição a algo que os 

mobiliza, como por exemplo, creches para as crianças, escola democrática, entre outras. No Brasil, 
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temos registrado no campo das políticas de currículo para a docência a luta em defesa de um 

currículo integrado, muitas vezes em disputa entre os modelos: interdisciplinar, por competências, 

entre outros. Nesses processos em defesa de um determinado modelo curricular do tipo integrado 

está presente o movimento em oposição ao currículo acadêmico criticado por supostamente estar 

afastado da prática, significante que também antagoniza com a teoria em propostas curriculares que 

se pretende superar nas políticas de currículo para a docência em movimentos ao longo da história 

do currículo (DIAS, 2016). 

As análises relacionais sobre a produção discursiva de políticas curriculares como a 

interpretação das negociações que se desenvolvem visando a hegemonizar determinados sentidos 

em uma política curricular são particularmente cruciais para a compreensão das lutas em torno das 

políticas no campo do currículo. Consideramos concordando com Lopes (2018) a instabilidade na 

significação, resultado da tensão e complexidade das negociações, o que torna mais potente a luta 

em torno da significação dos sentidos nos processos de articulação das políticas. 

(...) a teoria do discurso defende que essa impossibilidade de compreensão plena de 

um significado dos textos (qualquer texto) concerne tanto à precariedade dos 

contextos (instituições, escolas, universidades, campos de estudo) quanto à 

incompletude das identificações dos sujeitos (escritores, leitores, pesquisadores, atores 

sociais). Tal impossibilidade é da ordem da flutuação de sentidos dos significantes. 

Sujeitos, significados, identidades e contextos não são pré-existentes de forma a que 

se possa conhecê-los para se extrair deles os contornos definidores dos sentidos de 

uma leitura (LOPES, 2018, p.134). 

A TD nos permite a aposta fora dos determinismos e de leituras totalizadoras que buscam 

impedir a possibilidade de outras leituras, indicam a prescrição de soluções e centralização condutas 

e comportamentos negando a diferença constante em nosso mundo. 

Para a TD as demandas, resultados das decisões tomadas no processo político e não uma 

posição definida a priori merecem o foco central de interpretação e compreensão sobre o processo 

de articulação para a produção das políticas de currículo (LACLAU, 2013). São elas que mobilizam 

os sujeitos em torno de proposições curriculares no âmbito da política pública e também nos 

sentidos que o currículo deve assumir. Não podemos deixar de registrar, considerando a 

complexidade da produção de políticas, que nem todas as demandas são atendidas e, algumas vezes 

elas são prontamente atendidas. O que nos importa ao investigar as políticas a partir das demandas 

que são postas em jogo em processos de disputa é atentar para a articulação delas na constituição de 
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um dado discurso e na fixação de sentidos e significados em uma representação da política, de 

modo sempre contingente e provisório. 

Ainda sobre as análises de demandas curriculares nos textos políticos de currículo nelas 

também podem ser reconhecidas a marca de tradições defendidas por diferentes sujeitos políticos, 

sustentadas, ou não, nos processos de articulação. Sobre a precariedade e imprevisibilidade, 

características da teoria do discurso, registramos ainda os deslizamentos de sentidos no processo 

articulatório em pleno movimento de negociação buscando equivalências de modo a se tornarem 

demandas aglutinadoras capazes de constituírem propostas curriculares hegemônicas. A 

investigação desses sentidos e desses processos de articulação tem sido privilegiada pela 

interpretação dos textos políticos curriculares com assinatura de governos, organismos multilaterais, 

textos de entrevistas, de divulgação ou documentos das escolas.   

SIGNIFICAÇÕES DO DESEMPENHO EM TEXTOS POLÍTICOS 

Os discursos dos currículos para a docência têm colocado em centralidade a defesa de 

processos de avaliação de desempenho na formação e no trabalho docente. Em parte, esse discurso 

é sustentado como o modo de viabilizar a qualidade da educação garantindo melhores resultados 

dos estudantes da escola básica aferidos nos exames centralizados em nível local, nacional ou 

internacional. 

Como desenvolvido na seção anterior, não há uma leitura única para os textos, quaisquer 

que sejam e nos textos políticos o mesmo acontece. São possíveis diferentes compreensões sobre o 

que significa qualidade da educação assim como sobre avaliação do desempenho. Mas se para o 

processo de interpretação dos textos políticos faz-se necessário pensar a partir dos contextos em que 

eles estão inseridos ou são forjados, a significação reveste-se de novos sentidos. 

(...) depende do que se lê, de como se lê e do contexto social e histórico da leitura. Há, 

assim, uma infinidade de leituras possíveis produzidas pelas inúmeras formas de 

interação que cada leitor estabelece com os textos (DIAS, ABREU, LOPES, 2012, 

p.202). 

O discurso sobre o professor tem enfatizado a cultura do desempenho e a responsabilização 

pelo êxito, ou não, das reformas defendendo ainda a avaliação por mérito, vinculada ao desempenho 

dos alunos. Podemos verificar tais discursos em textos políticos de organismos internacionais como 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO e a 

Organização de Estados Ibero americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI. 
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Destaco neste trabalho a interpretação do texto político “Miradas sobre la Educación en 

Iberoamérica”- la OEI puso en marcha en 2013 un estudio dedicado en exclusiva al “desarrollo 

profesional docente y la mejora de la educación” (OEI, 2013), publicação monográfica que se 

dedica a um estado da arte sobre as políticas voltadas para a docência apresentando informes 

quantitativos e discussões sobre a pesquisa na formação e trabalho docente. 

No texto ibero-americano podemos verificar a avaliação do desempenho defendida 

embrionariamente uma vez que o texto em discussão parte das informações obtidas pelos países 

membros e em suas publicações registram-se críticas em relação a escassez de dados sobre a 

situação educacional dos membros da região. No que se refere às políticas para a docência o quadro 

de formação ainda insuficiente não é diferente. Em artigo da OEI (2016), com a pretensão de 

apresentar o documento Miradas afirma como meta da região atuar no alcance de um sistema de 

avaliação do desempenho docente que seja desenvolvido tanto na acreditação de cursos de 

formação como na avaliação do próprio professor 

El esfuerzo por innovar en todo lo relativo a los sistemas de evaluación de docentes va 

más allá de la evaluación del desempeño y debe comprender también la evaluación de 

los programas formativos así como la acreditación de la calidad de las instituciones 

que ofrecen esos programas. También en este terreno, la cooperación iberoamericana 

tiene un espacio enorme de expansión, tratando de poner en diálogo los distintos 

sistemas nacionales de evaluación y apoyando la mejora de las capacidades de 

aquellos que cuentan con un menor desarrollo relativo en algún ámbito concreto. El 

Instituto de Evaluación (IESME) de la OEI es un instrumento a disposición de los 

países iberoameericanos para avanzar en esta línea (p.170). 

De modo crítico, o texto político Miradas, mesmo apontando na direção da realização de 

processos de avaliação do desempenho para os professores, não credita a  eles a garantia do tão 

almejado alcance da qualidade da educação por considerar questões que envolvem o processo 

educativo e as diferenças entre experiências formativas, identitárias, entre outras como podemos ver 

a seguir: 

Tener un buen sistema de evaluación de los maestros puede contribuir a mejorar los 

resultados de los alumnos. Pero conviene resaltar que dichos resultados dependen, en 

parte, de las condiciones que prevalecen en el hogar y el medio en que vive cada uno, 

en parte de las escuelas a las que asisten y, también, de los profesores, que constituyen 

el factor sin duda más importante. Además, debe tenerse en cuenta que la evaluación 

por sí misma no produce mejora alguna (OEI, 2013, p.279). 
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No excerto da OEI podemos registrar a concepção de que “bons professores promovem o 

sucesso de seus alunos” presente nos discursos das políticas atuais assim como no passado. Mas 

essa afirmação considera outros aspectos ou condições que interferem no resultado do desempenho 

dos estudantes e das respectivas escolas dirigindo-se a uma possibilidade de não homogeneidade 

desse processo avaliativo. A meritocracia acentuada nos processos de avaliação revela um processo 

competitivo e pouco solidário desse projeto. 

Tomando en consideración la evaluación de los docentes en etapas avanzadas del 

ejercicio profesional, se debería garantizar que junto a los objetivos relacionados con 

los posibles estímulos, la promoción y el desarrollo profesional, exista el propósito 

decidido de mejorar la docencia y, como consecuencia, los aprendizajes de los 

alumnos y la calidad de la educación (OEI, 2013, p.283). 

Ainda que considere determinadas experiências singulares no processo formativo e de 

trabalho docente, o texto Iberoamericano mantém presente a condição de que bons professores 

garantem o sucesso de seus alunos e, consequentemente da educação como podemos observar no 

excerto anterior. 

No Brasil, país signatário desses textos políticos não tem sido diferente. Para exemplificar 

cito a homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC que, desde 2014 foi pautada e 

construída por um conjunto de grupos e lideranças nas mais diversas áreas da educação básica para 

compor um documento que servisse não apenas para a organização curricular da escola básica como 

também para a produção de materiais didáticos pedagógicos, a avaliação e a formação de 

professores. 

Em 2018 com a homologação da BNCC um texto intitulado: Proposta para a Base Nacional 

Comum da Formação de Professores para a Escola Básica foi apresentado ao Conselho Nacional 

de Educação – CNE, com a proposição de lançar bases para a formação de professores em nível 

nacional. Esse documento com a iniciativa de discussão inicial defendeu modelos de padronização 

curricular, a exemplo do que a BNCC para a educação básica pretendia reconfigurando o processo 

de discussão e implementação dos currículos orientados pela Resolução Nº2/2015 do CNE. 

Caracterizado por um discurso mais instrumental, esse texto político defende a avaliação do 

desempenho docente assim como o texto da OEI. Destaco nesse texto a defesa do currículo por 

competências, tal como defendendo nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores para a educação básica (BRASIL, 2001, 2002), ajustadas a processos de avaliação do 

professor: 
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A matriz de competências permite que as avaliações sejam mais objetivas, pois pautar-

se-á em habilidades e competências comprovadas ao longo da carreira (BRASIL, 

2018, p.39). 

Como desdobramento desse documento o CNE aprovou no ano de 2019, após a realização 

de uma única Audiência Pública no dia 8 de outubro o Texto Referência Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da 

Educação Básica, texto político que pretende regular a docência no Brasil alinhado à BNCC da 

Educação Básica. Registro que, embora não tenha sido amplamente debatido no âmbito do CNE 

junto à diferentes entidades representativas de segmentos sociais, especialmente do campo da 

educação, o documento seguiu para o Ministério da Educação sendo homologado no mesmo ano 

com a denominação Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 

para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação) Parecer CNE/CP Nº 22/2019. 

O texto enfatiza a associação entre o resultado do desempenho dos alunos da educação 

básica com “a regulação da formação e do exercício profissional para o magistério” focalizando que 

entre “a finalidade primordial das atividades de ensino está nos resultados de aprendizagem” 

(BRASIL, 2019, p.7). Quanto ao disposto sobre a organização curricular do curso de formação 

podemos observar a organização curricular por competências orientando o curso de formação, o 

qual tem uma parte geral de 800h e o dobro desse tempo “dedicadas à aprendizagem dos conteúdos 

específicos das áreas e componentes da BNCC, e do domínio pedagógico desses conteúdos” 

devendo o curso “oferecer estudos em currículos referenciados na BNCC, metodologias e didática 

das áreas e/ou componentes” (ibid). 

Na interpretação do texto brasileiro podemos verificar como o caráter instrumental está 

presente orientando a política para a docência, especialmente ao destacar a importância dos 

referenciais docentes para regular a profissão docente. Os Referenciais são orientações profissionais 

que buscam ressaltar o quadro de competências para fins de regulação e avaliação do exercício 

profissional, tendo como centralidade o “saber-fazer”. Sistemas de avaliação do desempenho 

profissional e de certificação dos cursos também são disciplinados pelos Referenciais. Interessam-

se pela organização de ideias em torno do que constitui a formação docente, tal como é concebido 

em um referencial para qualquer outra profissão. Um referencial é estabelecido por área de 

formação e comporta o inventário das capacidades; a enumeração das competências que emanam 

das capacidades; e os critérios de êxito (indicadores de avaliação). Determinam as competências 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 665 

mínimas requeridas para atingir o nível buscado. Como exemplificado pela experiência da 

Austrália, o propósito dos Referenciais são para valorização de professores por distinção na carreira 

(meritocracia) e avaliação da performance/desempenho. 

CONSIDERAÇÕES QUASE FINAIS 

Embora o texto político brasileiro esteja ainda para ser homologado e conhecido em sua 

forma final oficial, no que tange a centralidade de um processo de avaliação do desempenho 

docente no Brasil não há dúvidas de sua materialidade. O texto político da Iberoamérica reforça tal 

perspectiva ainda que apontando para a incerteza de um modelo visto que a região representa 

diferentes Estados-Nação com suas singularidades no âmbito das políticas públicas para a formação 

e o trabalho docente. 

A profissão docente tem sido confrontada nas últimas décadas com muita intensidade nas 

análises desenvolvidas sobre os textos curriculares constituindo-se em foco de produção intensa de 

políticas de formação e avaliação com o propósito de regular uma profissão que vem sendo 

atribuída por parte dos discursos como a responsável pela “qualidade” no desempenho dos alunos e 

da educação. 

Reconhecemos a importância da formação de professores para o êxito da educação 

compreendendo-a para além do processo de ensino-aprendizagem tão propalado como central nas 

políticas mais recentes, porém não a consideramos determinante exclusivo do sucesso escolar. 

Muitos outros fatores contribuem para o alcance de metas da educação e o sucesso dos alunos de 

todas as faixas-etárias e modalidades e níveis de escolarização. Contudo, os discursos das políticas 

de currículo presentes em textos como os analisados neste trabalho têm atribuído de forma 

recorrente nos discursos a responsabilização dos professores pelos resultados obtidos pelas 

instituições escolares e alunos, especialmente via exames de avaliação de larga escala, em 

diferentes contextos de avaliação nacionais e internacionais. 

Esses textos políticos expressam demandas a respeito da formação e do trabalho de 

professores como as destacadas neste trabalho. A interpretação desses textos e dos sentidos 

atribuídos ao trabalho do professor no desenvolvimento curricular como meramente um profissional 

que se adequa a um texto normativo ou um autor de currículos tenciona diferentes expectativas do 

que vem a se constituir a docência nos diferentes espaços de formação e atuação. Na perspectiva 

que assumimos da abordagem discursiva entendemos essa produção como resultado da luta pela 

significação do currículo em diferentes arenas políticas nas quais são disputados os variados 
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sentidos para o currículo da formação de professores. O desempenho é um desses significantes que 

assume destaque nas políticas atuais. Algumas significações estão postas no sentido de 

responsabilizar a docência pelos resultados dos alunos/das escolas. Concordamos com Avalos 

(2006) ao defender que cabe nesse novo papel protagonista do professor que ele assuma, cada vez 

mais, sua tarefa de curriculista nas escolas onde trabalha. Para a autora, o professor curriculista é 

alguém que tem no seu desenvolvimento profissional o investimento pautado no reconhecimento de 

sua base de conhecimentos ao invés de ser meramente responsabilizado pelos resultados das 

avaliações dos alunos. 

Mas a luta pela significação do currículo não se encerra nos textos políticos que pretendem 

regular a formação e atuação docente. Os processos de significação estão presentes nas escolas, nos 

sindicatos, nos diferentes espaços de formação inicial e continuada, na mídia, envolto em relações e 

tensões com a finalidade de legitimar posições defendidas em meio a diferentes sentidos em 

disputa. Lutas essas que estão vinculadas a visões do mundo e modos de vida singulares e 

assimétricas que de modo algum favorece a produção de propostas que visem à homogeneização, 

daí então o permanente campo de disputas na direção das opções sobre as significações e de sua 

legitimação marcadas pelo contingente e o provisório (LACLAU, MOUFFE, 2015). 
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Resumo 

A produção de políticas de currículo para a docência tem focalizado nos últimos anos o desempenho 
do professor tendo em vista os resultados escolares de seus alunos. Tal tendência foi presente nos anos 
1960 no modelo do currículo por competências e volta a se intensificar nos textos políticos que 
intentam influenciar discursivamente as propostas de diferentes países e regiões no mundo. Associando 
o desenvolvimento curricular aos processos de avaliação, políticas têm sido propostas na direção de 
uma maior regulação do trabalho docente visando ao desempenho que pretende vir a ser avaliado em 
exames nacionais. Neste trabalho, orientada pelas contribuições de Laclau, Mouffe, Lopes e Macedo, 
para pensar o currículo como política de significação, focalizo como o significante desempenho vem se 
destacando nos textos políticos para a formação e o trabalho docente nas políticas recentes. Seleciono 
para a interpretação desses textos políticos as seguintes publicações: Miradas sobre La Educación en 
Iberomérica: Desarollo profesional docente y mejora de la educación (OEI) e Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação 
Básica (Brasil). Compreendo os textos políticos de currículo analisados abertos a diferentes leituras e 
interpretações dentro de uma perspectiva pós-estrutural apoiada na teoria do discurso. Nas demandas 
produzidas e articuladas discursivamente significando modos de controlar o currículo da formação e da 
atuação docente destaco o desempenho como estratégia que pretende garantir a qualidade da educação 
em tentativas de responsabilização do trabalho docente. Nos   textos analisados neste trabalho circulam 
discursos que tendem a padronizar a formação docente tendo a ideia de centralização de currículos e de 
avaliação como condições que operam para o alcance da almejada qualidade da educação. 

Palavras-chave: políticas de currículo, docência, desempenho. 

IMIGRANTES? NATIVOS? TENTATIVAS DE FIXAÇÃO DE IDENTIDADE DOCENTE NOS 

TEXTOS POLÍTICOS IBEROAMERICANOS 

Lívia Moura Cardoso Bastos de Farias – Escola Britânica do Rio de Janeiro 

INTRODUÇÃO 

 Um discurso muito difundido nos dias atuais é o que defende que a escola, os docentes e os 

alunos precisam estar preparados para os usos das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
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e para uma sociedade que, dentro dessa perspectiva, é totalmente tecnológica. Nesse sentido, a 

escola teria algo de obsoleto, algo que a coloca um (ou vários) passos atrás da sociedade. Seria 

primordial que a escola se transformasse para que, então, se adequasse aos espaços sociais. A partir 

dessa lógica, seria então necessário levar as escolas um outro tipo de conhecimento, que não aquele 

entendido como o tradicional. 

 Tais discussões e disputas passam a ser tema central em diferentes documentos políticos no 

âmbito da Ibero América que discutem a questão da inserção das TIC no espaço escolar. Assim, 

esta investigação tem como temática a análise dos discursos curriculares para as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) disseminados de textos políticos no âmbito ibero-americano. 

Nessa pesquisa, trabalho com os seguintes textos de organismos internacionais: Metas Educativas 

2021 – La Educación que Queremos para la Generación de los Bicentenarios (2010a); “Metas 

Educativas 2021 –Documento Final” (2010b); “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo” 

(2011); “A integração das TIC na escola: Indicadores qualitativos e metodologia de pesquisa” 

(2013); “Padrões de competência em TIC para professores: UNESCO” (2008); “O impacto das TIC 

na educação: O desenvolvimento de competências em TIC para a educação na formação de 

docentes na América Latina” (2010) e “Experiências Avaliativas de Tecnologias Digitais na 

Educação” (2016). 

Dentro desse contexto analítico foi possível apontar para a centralidade dada à relação entre 

uso das TIC e a formação de professores nos discursos dos organismos internacionais. O professor 

aparece como figura central no projeto de introdução das TIC nas escolas, pois seria o responsável 

por levar tal conhecimento aos alunos. Para isso, deverá ser preparado para lidar com as novas 

tecnologias tanto no período de sua formação inicial quanto ao longo de sua carreira no magistério, 

uma vez que ele recorrentemente é apontado como alguém que possui déficit na aprendizagem 

digital, por vezes designado como “imigrante digital”. 

 A ideia presente nos textos é aquela que aponta a insuficiência da escola e dos professores 

de hoje para atender às necessidades de uma sociedade transformada pela tecnologia. Nesse sentido, 

as novas habilidades dos professores devem estar relacionadas ao uso dessas tecnologias e na 

possibilidade de transmitir aos alunos tais ferramentas para que eles possam utilizá-las no mercado 

de trabalho. Entende-se que nos documentos é construído um consenso em torno da ideia de que 

sem as TIC não é possível ultrapassar as práticas tradicionais e alcançar o que chamam de 

sociedade do conhecimento. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 669 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 A partir dos registros pós-estruturais opero com a categoria de discurso considerando que 

ela envolve toda e qualquer prática discursiva. O discurso compreende uma totalidade estruturada 

resultante de uma prática articulatória que não se constitui por qualquer necessidade e sim pela 

contingência. A fixação dos sentidos é sempre incompleta e contingente. Existem fixações 

provisórias que “fecham” significados que tornam possível a própria comunicação. Isto advém do 

entendimento de uma estrutura aberta em contraposição à estrutura fechada defendida por outros 

autores estruturais. Tal abertura permite que articulações discursivas entrem em curso. 

 Buscando analisar as contingências na produção dos discursos sobre TIC no âmbito ibero-

americano, levamos em consideração a possibilidade de des-sedimentação dos sentidos produzidos 

e construímos o desafio de operar nos limites das significações, no qual a linguagem não é 

compreendida como representação da realidade. Desta forma, abrem-se possibilidades de 

questionarmos o uso das TIC como algo dado, natural, para nos afastarmos da concepção 

teleológica do currículo e da educação. 

 É nessa perspectiva que inscrevo a discussão que apresento neste painel sobre as TIC e o 

currículo e as políticas que produzem seus sentidos. A partir das análises, pode-se inferir que os 

discursos das TIC fortalecem nos textos políticos analisados a ideia de grandes fomentadoras da 

melhoria do ensino e da aproximação da escola com as necessidades de uma sociedade do 

conhecimento, antagonizando com a concepção de uma escola tradicional. A presença das 

tecnologias é entendida como inexorável à sociedade e a partir dessa concepção defende-se um 

ensino e um currículo que incorpore essas tecnologias para que, de fato, a escola alcance a 

sociedade do século XXI. Nos discursos analisados, as TIC são concebidas como um dos caminhos 

para que se alcance a plenitude na qualidade da educação (LACLAU, 1990). As TIC funcionariam 

como sutura de um deslocamento alcançando um status de mito. 

 Como Laclau (1990), entendo que toda objetividade é um mito cristalizado, sendo assim, o 

mito funcionaria como uma superfície cujos deslocamentos e as demandas sociais podem ser 

inscritas como discutido anteriormente. Através do mito, o “caos” estaria estabilizado, criando a 

ilusão de que as frustrações serão combatidas e as reivindicações satisfeitas. Nesse caso, 

defendemos que as TIC estariam alcançando status de mito. Através das TIC se alcançaria uma 

“nova ordem” moderna que substituiria uma ordem tradicional (escola) em crise. Um discurso que é 

aceito por diferentes setores, na medida em que implica em ordem, algo que é apresentado como 

uma alternativa crível a um deslocamento generalizado (LACLAU, 1990, p. 66). 
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 Sabemos que as estruturas discursivas não são fixas e estão sempre sofrendo diferentes 

tentativas de preenchimento através de novas articulações. Determinadas articulações e movimentos 

contingenciais levam a determinados sentidos e subjetivações, em determinados momentos um 

particular se universaliza.        

IMIGRANTES E NATIVOS DIGITAIS – PREPARANDO OS ALUNOS DO SÉCULO XXI 

 A partir da interpretação dos textos políticos realizada, percebe-se um discurso que defende 

que os jovens estariam mais “conectados” a esse mundo tecnológico, ao contrário das escolas e dos 

currículos. Assim, cria-se um abismo entre professores e alunos, entendendo os primeiros como 

iletrados tecnológicos e os segundos como conhecedores da linguagem e dos costumes da 

cibercultura. Essa aparece como uma grande preocupação nos documentos curriculares, a 

possibilidade de aproximação entre escola e jovens através do uso das novas tecnologias. 

 Essa possibilidade se alicerça no entendimento de que a juventude é quem mais se utilizaria 

dos novos aparatos tecnológicos no cotidiano. Consequentemente, inserir tais ferramentas na escola 

pode vir a servir como um atrativo para esses alunos, defendendo nesse caso que “os projetos 

educativos não podem ser pensados à margem de seus destinatários” (OIE, 2010b, p.60). Por isso 

considera-se a necessidade de se levar em conta as questões relacionadas à juventude, 

especialmente no que tange o uso que os jovens fazem das tecnologias. 

 As mudanças propostas no currículo tradicional estão pautadas na concepção de que é 

necessário ensinar e aprender elementos novos surgidos em um mundo transformado pela 

tecnologia, mas também ensinar tudo aquilo que é tradicional a partir da lógica desse novo mundo. 

Esse discurso se vincula ao entendimento de que a presença das tecnologias seria irreversível. 

Dentro dessa perspectiva o jovem discente ganha destaque. 

 A juventude, tema que tem ocupado um lugar de destaque na produção acadêmica, nos 

discursos políticos, nos conteúdos midiáticos e no campo do currículo ao longo dos últimos anos, 

aparece como questão central ao pensarmos a inserção das tecnologias na educação. Talvez por 

exemplificar o grupo social mais afetado pelo uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

tanto em seus espaços de interação social como na produção de conhecimento e na inserção no 

mundo do trabalho. 

 Nesse caso, estão em discussão não apenas introduzir, no currículo, novas habilidades 

necessárias para o uso das TIC, mas também uma nova forma de aprendizagem disponível para as 
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crianças e jovens que tem acesso desde cedo a este tipo de tecnologia e que desenvolvem desde 

cedo novas relações com as TIC. O que se coloca em dúvida é até que ponto a escola atual responde 

aos novos aspectos nos modos de perceber, de interagir e de aprender das crianças criadas na 

sociedade do conhecimento. 

 A partir dessa perspectiva, é defendida a ideia de que exista um gap geracional no que diz 

respeito ao contato com as tecnologias e ao conhecimento dessa forma de linguagem. Para alguns 

autores essa diferença entre alunos e professores seria uma das grandes questões no que tange a 

crise educacional atual. Entendem que existe um aumento da interação com as tecnologias entre os 

jovens e crianças a partir dos anos 2000 e que, por isso, esses novos alunos sofreram mudanças na 

forma de processar a informação. 

 Um dos principais autores defensores dessa perspectiva é Marc Prensky (2001), um 

consultor de educação estadunidense que ficou conhecido pela criação das categorias nativos 

digitais e imigrantes digitais. Essas categorias servem para qualificar aqueles que seriam fluentes na 

linguagem digital desde a infância e aqueles que aprendem ou tentam aprender tal linguagem na 

vida adulta, respectivamente. 

 O primeiro é fluente na linguagem digital enquanto o segundo fala uma língua diferente e, 

mesmo quando aprende a linguagem digital, o faz com “sotaque”. Assim, os alunos seriam nativos 

e os professores imigrantes. Esses últimos usariam uma linguagem ultrapassada para ensinar parte 

de uma população que falaria um novo “idioma”. Tal linguagem ultrapassada seria ainda utilizada 

nas escolas entendidas pelo autor como tradicionais, no sentido negativo da palavra, aquilo que é 

antigo e não funcionaria mais. 

 Os discursos voltados para essa divisão entre nativos digitais e imigrantes digitais estão 

presentes nos textos políticos e estão articulados de forma a criar significados sedimentados sobre o 

que seria um docente despreparado e um docente preparado para ensinar os alunos do século XXI. 

Muitas vezes esse discurso reforça a ideia de uma educação tradicional em crise que deve ser 

superada. As TIC aparecem como um dos elementos fundamentais para essa superação. A sua 

presença é justificada por diferentes demandas, dentre elas a de que a escola precisa alcançar a 

sociedade modificada pelas tecnologias, e caberia aos docentes preparar os alunos para esse novo 

cenário. Tal afirmação implica no entendimento de uma escola da falta, onde falta conhecimento, 

falta qualidade, falta preparo. 

 A importância da conquista dessas novas habilidades pelo professor está estreitamente 

vinculada à demanda que defende a necessidade da melhora na capacitação e formação do 
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professor. Podemos apontar para a questão da valorização social do docente onde a formação de 

qualidade tem papel central no processo. Essa questão é muito importante, pois os textos analisados 

apontam que, a partir da melhoria na formação docente, seria possível alcançar um status de maior 

qualidade na educação. Essa concepção está assentada, principalmente, em discursos ligados à 

defesa do protagonismo docente que colocam o professor como o principal agente dentro da sala de 

aula, entendendo que ao melhorar a formação do professor a consequência, de um modo geral, seria 

o êxito do desempenho escolar do aluno. Destaca tal demanda uma correspondência entre o 

desempenho dos alunos no ensino e a formação dos seus professores. 

Um bom trabalho de escolas e professores é um fator determinante para melhorar a 

educação de todos os jovens. Além disso, como foi indicado nos relatórios 

internacionais, a qualidade de um sistema educacional não pode ser superior ao dos 

seus professores. (OEI, 2010b, p. 32) 

Destacamos que existe um consenso no que diz respeito a necessidade do professor dominar 

as tecnologias para ser considerado capaz de ensinar no contexto atual. 

Um docente que não maneje as tecnologias de informação e comunicação está em 

clara desvantagem com relação aos alunos. A incorporação das novas TIC na 

formação docente é um imperativo tanto para a própria formação quanto para a 

aprendizagem de seus futuros alunos. (BASTOS, 2010, p. 41) 

O docente é mais central que a ferramenta tecnológica em si. E há um entendimento de que 

sem ele ou sem seu compromisso com essa incorporação das tecnologias e novas formas de 

aprendizagem e ensino, seria impossível alcançar a qualidade almejada. Aqui damos destaque a 

algumas questões. É preciso dotar os docentes de uma formação capaz de ensinar a partir de 

diferentes usos da tecnologia. Como temos defendido ao longo dessa pesquisa, esse é um 

entendimento hegemonizado nos textos analisados. 

O PAPEL DOCENTE – TENTATIVAS DE CONTROLE DAS IDENTIDADES 

 Nos textos políticos ibero-americanos a docência tem ganhado centralidade constituindo um 

discurso onde o trabalho do professor seria garantidor do êxito escolar dos alunos e 

consequentemente da melhoria da qualidade da educação (DIAS, 2016). Assim, a partir desses 

discursos, é defendido que sejam construídas políticas curriculares distintas sobre avaliação, 

formação, TIC, que possam garantir que os docentes atuem de maneira a possibilitar o êxito escolar 

do discente. No entanto, defendemos aqui que essas políticas têm como proposição o controle do 

trabalho e da identidade docente. 
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 As políticas curriculares em curso no contexto avaliado têm como orientação principal as 

tentativas de padronização dos sentidos do que seria uma educação de qualidade e do que seria um 

aluno bem-sucedido na escola. Dentro de um projeto moderno de sociedade, a escola seria a 

instituição responsável pela transmissão e propagação da cultura (PEREIRA, 2016) que 

possibilitaria a inserção dos sujeitos em uma comunidade que compartilharia os mesmos valores, 

conhecimentos e atitudes. Podemos inferir, a partir da análise dessa significação, que tal perspectiva 

de escola atende a um projeto moderno de educação de caráter universalizante que valoriza 

processos de padronização, desconsiderando as diferenças. 

 Macedo (2012) entende que o projeto educacional hegemônico articula a escola com base 

em um fundamento de que existem valores e atitudes que devem ser compartilhados por todos. Tal 

projeto é determinado a priori, quando se define um modelo universal do que é o ensino e o aluno. 

Seria um projeto de formação identitária que desconsideraria aquilo que escapa, aquilo que não é 

controlável: a diferença. Como discutido anteriormente, a partir da matriz teórico-metodológica na 

qual essa pesquisa se ampara, pensar a identidade como algo construído a priori não é possível. De 

acordo com Laclau e Mouffe (2015), tal processo é uma tentativa de fixar determinados sentidos 

que, articulados discursivamente, produzem hegemonia em um movimento que bloqueia o 

surgimento de outros sentidos possíveis. Tal projeto pressupõe uma tentativa de controle do aluno e 

também do docente. 

 Os documentos curriculares produzidos pelos organismos internacionais para o contexto 

ibero-americano, alegando o pressuposto do alcance do que denominam qualidade da educação, 

propõem políticas sobre as TIC que têm como objetivo, em seus próprios termos, instrumentalizar a 

escola para formar o aluno do século XXI. 

 As TIC já não aparecem apenas como habilidades especializadas, mas como fundamentais 

para o sucesso dos sujeitos na sociedade atual. A escola deverá então se adequar de forma a 

instrumentalizar esse sujeito tecnológico que deve ser preparado para aprender a aprender durante 

toda a sua vida. A perspectiva de uma educação/aprendizagem ao longo da vida é defendida nos 

discursos dos textos políticos produzidos pela UNESCO e pela OEI. Como lembram Dias e Borges 

(2018), esses discursos se associam às tentativas de construção de um consenso em busca de um 

projeto universal de educação. As autoras identificam “um discurso propagador de uma série de 

mudanças que visam a ruptura de práticas ‘sobre educar e aprender para o século XXI’” (p. 335). 

 Os parágrafos extraídos do documento indicam uma tentativa de projeção da identidade que 

deve ser construída, a partir de determinados conhecimentos, pelo sujeito que será então capaz de se 
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adaptar a sociedade do conhecimento. O segundo parágrafo é ainda mais direto, ao destacar a 

necessidade de incorporar as habilidades ligadas às TIC no currículo da educação básica, além de 

novamente explicitar a instrumentalidade do conhecimento. 

 Defendo que tais projeções são prescrições de padrões que devem ser atingidos pelos alunos 

na escola e que indicariam, através de avaliações, se de fato estaria sendo alcançada a almejada 

qualidade da educação. Um fator que aparece como determinante nesse processo é o papel do 

professor. Como lembramos anteriormente, o docente ganha protagonismo nas propostas 

curriculares sobre inserção das TIC na educação. Seria ele o responsável pelo ensino das novas 

habilidades tecnológicas para o discente, ou seja, a inserção das tecnologias na escola deve vir 

acompanhada da necessidade de preparar o professor para lidar com as mudanças desta “nova” 

sociedade. O docente, por sua vez, deve possuir competências e habilidades que sejam capazes de 

potencializar os benefícios do uso dessas novas tecnologias no espaço escolar (FARIAS & DIAS, 

2013, p.97). 

 Nos discursos analisados, o professor é compreendido como essencial para o processo, no 

entanto é importante questionarmos: quais os sentidos do protagonismo atribuído ao docente? É um 

protagonismo marcado pela falta, como já apontamos no capítulo 1. Vale lembrar, como afirma 

Cunha (2016) citando Laclau: “A negativação como rebaixamento do outro, consiste numa 

estratégia essencial de um tipo de relação entre entidades que põe em curso determinado sistema de 

regras ou ilusão mesma de sentido.” (p. 121) 

 Os professores seriam os responsáveis pelo ensino das habilidades relacionadas às TIC, mas 

ao mesmo tempo não são entendidos como preparados para tal. É um consenso a defesa de que os 

docentes precisam se aprimorar, reciclar, treinar e aprender sobre essas novas habilidades 

necessárias ao aluno do século XXI. Tal afirmação está atrelada ao discurso que tem força na 

sociedade, no qual, ao defender o protagonismo docente, coloca o professor como o principal 

agente dentro da sala de aula entendendo que, ao melhorar a formação do professor, a 

consequência, de um modo geral, seria o êxito do desempenho escolar do aluno. Como afirmam 

Borges e Peixoto (2017), ao trabalhar com as disputas discursivas em torno de uma identidade 

docente fixa, existe uma vinculação naturalizada dos docentes como “agentes de mudança” 

 Ao mesmo tempo em que o professor é o agente de mudança, o responsável pela almejada 

qualidade da educação, ele é o profissional despreparado para tal. Ele precisa de uma ajuda externa 

que possibilite uma melhor formação para assim impactar positivamente a vida dos estudantes. Esse 

professor deve possuir habilidades e conhecimentos necessários para ajudar na formação de alunos 
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que respondam as exigências da sociedade atual como apontado no documento “Padrões de 

competência em TIC para professores: UNESCO”. 

Por intermédio do uso corrente e efetivo da tecnologia no processo de escolarização, 

os alunos têm a chance de adquirir complexas capacidades em tecnologia, sob 

orientação do principal agente, que é o professor. Em sala de aula, ele é responsável 

por estabelecer o ambiente e preparar as oportunidades de aprendizagem que facilitem 

o uso da tecnologia pelo aluno para aprender e se comunicar. Consequentemente, é 

essencial que todos os professores estejam preparados para oferecer essas 

possibilidades aos alunos. (UNESCO, 2008, p.1) 

O discurso da falta negativiza o professor, fortalecendo o projeto que combate a escola 

anacrônica da qual esse docente faz parte. Suas práticas seriam “atrasadas” e não responderiam aos 

objetivos da sociedade do conhecimento. Assim, fortalecer o discurso do protagonismo docente 

atrelado a ideia de falta, justificaria o projeto de transformação da escola através das TIC como 

forma de alcance da qualidade para superar o ensino tradicional. E ao mesmo tempo, em nome da 

qualidade e da eficiência, tais propostas tem pretensões de definir, a priori, os modelos de atuação 

dos docentes (BORGES & PEIXOTO, 2017).  

CONCLUSÕES 

 Ao interpretar os textos políticos entendo tais discursos como pretensões de verdade aonde a 

possibilidade de controle total é ilusória. Defendo, como Laclau (1990), que o espaço vazio 

existente entre o que chamamos de universal e particular é o que possibilita a própria ação política e 

esta fissura possibilita diferentes articulações políticas que têm como efeito as tentativas de 

representação dos sujeitos.  O sujeito não existe a priori da emergência das articulações. Como 

afirma Laclau, não cabe pensar ou determinar quem ou o que produz o efeito de transformação e 

articulação isso porque a identidade não é anterior ao efeito. É por conta da falta constitutiva que a 

produção de um efeito constrói os processos de identificação dos sujeitos participantes das lutas 

políticas articulatórias. Tais articulações que possibilitam a emergência de determinados processos 

hegemônicos tentam preencher o vazio criado pelo deslocamento da estrutura, onde os processos de 

identificação são efeitos de tal surgimento. 

 Defendo também que o discurso da ausência atrelada ao docente justifica as propostas 

curriculares dos Organismos Internacionais para o contexto ibero-americano que propõem uma 

série de definições sobre os modos de atuação do docente. Nessa direção, tais discursos e textos 
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políticos buscam fixar uma identidade para o docente que esteja atrelada aos objetivos da superação 

de uma escola tradicional e anacrônica. Um dos mecanismos de controle se daria através da 

avaliação que teria como finalidade mensurar e comparar os resultados do professor e então 

determinar os níveis qualitativos da educação.  

 A necessidade de “equipar” os docentes com tais habilidades e introduzir o uso das TIC nos 

processos didático-pedagógicos são lembradas constantemente como inexoráveis para o alcance de 

uma escola mais eficiente e de maior qualidade. A necessidade é respaldada pelo discurso que 

determina aos professores o lugar de imigrantes digitais, fortalecendo o binarismo professores 

imigrantes e alunos nativos digitais e excluindo, assim, as outras tantas formas existentes na relação 

aluno, professor e tecnologias. Lembramos que tal entendimento legitima o discurso do despreparo 

do docente e da escola e facilita a hegemonização do discurso de que o jovem inevitavelmente é 

parte de uma geração tecnológica. 
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Resumo 

Este artigo tem como tema central as políticas curriculares sobre as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) produzidas e propagadas no âmbito Iberoamericano no que diz respeito a 
formação docente. Neste trabalho, orientado teórico-metodologicamente pela Teoria do Discurso de 
Ernesto Laclau e Chantal Mouffe busco analisar diferentes discursos sobre docência presentes nos 
textos da Organização dos Estados Iberoamericanos - OEI e da UNESCO, que estão em disputa sobre 
o significado da incorporação das TIC no currículo. Analiso como a representação das tecnologias 
como mito, em nome de uma mudança que trará como resultado a qualidade, também busca 
determinar através do currículo a identidade do aluno e do professor.  Para a análise selecionei os 
seguintes documentos: Metas Educativas 2021 -La Educación que Queremos para la Generación de los 
Bicentenarios (2010a); “Metas Educativas 2021 –Documento Final” (2010b); “Los desafíos de las TIC 
para el cambio educativo” (2011); “A integração das TIC na escola: Indicadores qualitativos e 
metodologia de pesquisa” (2013); “Padrões de competência em TIC para professores: UNESCO” 
(2008); “O impacto das TIC na educação: O desenvolvimento de competências em TIC para a 
educação na formação de docentes na América Latina” (2010) e “Experiências Avaliativas de 
Tecnologias Digitais na Educação” (2016). Defendo que esses discursos difundidos pelos organismos 
internacionais têm como finalidade, tentativas de controle e fixação de uma determinada identidade 
docente a partir do uso das tecnologias. Nesse sentido o discurso da ausência atrelada ao docente 
justifica as propostas curriculares dos Organismos Internacionais para o contexto ibero-americano que 
propõem uma série de definições sobre os modos de atuação do professor atrelada aos objetivos da 
superação de uma escola entendida como tradicional e anacrônica. 

Palavras-chave: políticas de currículo, TIC, docência; 

O CONFLITO MUNDO-TERRA CURRICULAR: UM ESTUDO SOBRE O A-COM-TECER DO 

GRUPO DE PESQUISA  

Maria Inez Carvalho – UFBA 

Este artigo é descrição de pesquisa no campo dos estudos de currículo escolar, de uma 

proposta de investigação que, partindo da premissa que o lugar desmancha o mundo – Lugar 

entendido como a realidade concreta onde os eventos acontecem e Mundo como a realidade virtual, 

onde as coisas estão em potência e/ou nas ideias – tem como intenção interpretar este desmanche 

das teorias no a-com-tecer no Grupo de Pesquisa, do CNPQ, Formação em Exercício de Professores 

– FEP – da PPGE/FACED/UFBA. 
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É este um grupo que, já tradicionalmente, atua, com pensares e ações concretas, no campo 

do currículo escolar e, consequentemente, sobre processo formativo. Este específico projeto 

diferencia-se por incluir o próprio grupo de pesquisa como campo da investigação. 

Utiliza-se, então, de teorizações que, acompanhando as proposições hegemônicas no Grupo 

de Pesquisa, se inserem entre os que perseguem, sobretudo, concepções e noções menos finalistas e 

totalizantes, talvez desviacionistas em relação à ordem discursiva em pronunciamento, ou quiçá, em 

declínio. Portanto, tal situação – não hegemônica, mas vigorosa – da disputa discursiva 

contemporânea em ambientes acadêmicos e escolares é a justificativa para que cada vez mais 

pesquisas nesta direção teórica/metodológica sejam realizadas. 

Esta escritura, ao apresentar o Projeto, encerra um caráter híbrido, no sentido que carrega em 

si vestígios de diferentes abordagens epistemológicas e/ou ontológicas, contém uma reativação do 

próprio significante “híbrido”, pois é uma escritura que ao tornar “mundo” o campo da infinitude 

que ronda a virtualidade de nossos pensares e “terra” a expressão finita de nossas decisões, 

apresenta-se como tradução compulsoriamente infiel aos textos originais. 

A escritura está dividida em 3 movimentos: O mundo, a Terra e o conflito Terra-mundo. No 

primeiro, o mundo teorizante do FEP construído ao longo de sua geo-história é (re)inventado 

(etimologicamente, invenire: fazer vir à luz do dia o que já existe, vivido amplamente na 

experiência cotidiana).; no segundo, a história da dinâmica composição do FEP, nossa Terra de 

contato, é narrada e, finalizando, o corpo da investigação, que é o estudo do conflito Terra-mundo 

fepeano, é anunciado em seus dispositivos metodológicos interpretativos. 

O MUNDO FEPEANO 

Conversar sobre o mundo teórico Fepeano é sempre reinventá-lo, mas sem perder a 

dimensão de que ele é forjado como um sistema de ideias, aqueles que sustentam os nossos dizeres 

impossibilitando a neutralidade. Comecemos com uma classificação inventada por mim que agora é 

reconstruída: Rupturas Curriculares. 

Rupturas curriculares deve ser entendida, assim como qualquer classificação, em seu caráter 

de construto humano, finito e provisório. Originalmente, uma classificação constituída de 3 

geomomentos que englobariam a geohistória dos currículos e que podem ser assim apresentados: 1. 

a teoria para ser aplicada, com centralidade nos documentos e práticas descritivas 

descontextualizadas (Racionalidade técnica); 2. a teoria para servir à transformação, com 
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centralidade no sujeito e práticas analíticas (primeira ruptura) e 3. a teoria como um dos elementos 

de atualização, com centralidades múltiplas e práticas compreensivas (segunda ruptura). 

Não há aqui um sentido evolutivo a partir de cada um dos 3 (três) geomomentos. O que se 

descreve são hegemonias; cada uma destes atributos está sempre presente, como disputa discursiva, 

em todos os geomomentos, sendo que cada um deles surge, nas práticas e/ou nas teorias, com maior 

ou menor visibilidade/intensidade/legitimidade. Em cada vivência paradigmática há um 

pertencimento – instantaneamente finito embora dinamicamente infinito – ao mundo que é datado e 

localizado. Há na classificação uma tentativa de captura do Espírito do tempo escolar. 

No primeiro movimento, teoriza-se um modelo curricular que é prescrito por “autoridades 

educacionais”, e o papel do professor é de um mero implementador. 

Temos aí um modelo educacional, originado na/pela modernidade, no qual se pretendia a 

criação de um “sistema de ordenamento linear, sequencial, facilmente quantificável, predizível”. 

(DOLL, 1997, p. 19). Entretanto, sabemos que, historicamente, as pretensões racionalistas 

convivem com elementos intrusos ao seu ideário, e se atualizam sistemas, nos quais afloram uma 

maior complexidade, pluralidade e impredizibilidade do que o pretendido. Isto é, os professores 

nunca foram um mero implantador de currículo. 

Talvez a descoberta da impossibilidade da pretendida predizibilidade seja um dos mais 

importantes fatores que tenha levado à crise e, por consequência, ao que chamarei de Primeira 

Ruptura. Antes um conceito centrado nos contextos dos textos (BALL, 2006), ou seja, um simples 

documento, que, com a Primeira Ruptura, passa a ser centrado nos contextos da prática (BALL, 

2006). Currículo definido como o “processo social que se realiza no espaço concreto escola” 

(FRÓES BURNHAM, 1993, p. 4) é uma perfeita síntese destas ideias mais contemporâneas sobre 

currículo, contemplando o deslocamento citado. 

A Primeira Ruptura, com este deslocamento, caminha no sentido do resgate/conquista da 

autonomia. O professor passa a ser considerado um dos construtores do currículo, o que o torna 

“dono” do sistema escolar e lhe confere, ao mesmo tempo, importância e responsabilidade. Para 

esta conquista, as ideias de tomada de consciência e de reflexão são fundamentais. O professor, para 

ser autônomo, precisa tomar consciência de como é o mundo que o cerca, refletir sobre este 

contexto, enfim, ser partícipe da construção/transformação que a sociedade necessita. Contrariando 

a ideia de neutralidade e/ou passividade, o sujeito passa a ser visto como sujeito da história, 

construtor do espaço. Foi a chamada Escola Crítica, na qual se pretendeu que a descrição fosse 

substituída pela análise do(s) mundo(s). 
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Porém, assim como ocorreu no racionalismo técnico, as pretensões de totalidade/autonomia 

conviveram com elementos intrusos ao seu ideário. Talvez a descoberta da impossibilidade do 

pretendido controle seja um dos mais importantes fatores que tenha levado a uma nova crise e, por 

consequência, ao que chamarei de necessária Segunda Ruptura. 

O deslocamento para o contexto da prática, não deixou para trás a crença na previsibilidade 

e na determinação. Foi o reino da transcendência, a crença nas utopias. E, principalmente, das 

contraposições dicotômicas entre a escola que temos versus a escola que queremos. E, por este 

modelo, a escola tradicional tinha que ser criticamente superada. 

A ideia da escola que queremos é típica de modelos que tem como princípio a 

transcendência; são modelos teleológicos. Há nestes modelos um caráter exógeno que emerge como 

limitador, suscitando a Segunda Ruptura. Ruptura em que a busca da totalidade é esvaziada de 

sentido, uma vez que a singularidade de cada evento com sua finitude instantânea não comporta a 

ideia de uma totalidade fixa. Sendo assim, a Segunda Ruptura tem modelos não teleológicos, 

deflagradores e ao mesmo tempo fruto da crise das utopias. 

É no jogo entre possibilidades e atualizações, em meio a disputas discursivas, que cenários 

são constituídos não apenas por nossas intencionalidades. Qualquer atualização é uma emergência 

entendida como movimento auto-organizativo das regras de nível baixo para a sofisticação do nível 

mais alto (JOHNSON, 2002), no qual, tal como em um caleidoscópio, imagens singulares se 

precipitam a partir de algumas possibilidades postas. Sendo, portanto, o instituinte mais forte que o 

instituído. As realidades são criadas a partir das atualizações de possibilidades, produtos de uma 

combinação imprevisível e irreprodutível de fatores que podem e devem ser compreendidos. (SÁ, 

2004). Uma combinação caleidoscópica. 

Com o pensamento caleidoscópico, podemos nos desvencilhar de como as coisas deveriam 

ser, para expandir-nos em novas realidades: as coisas como elas são provisoriamente (quase 

Heidegger). Assim, por estas premissas, o importante é que não se busque uma imagem pré-

definida como resultado. Abandonar o controle é o exercício, saber e estar com o risco (BIESTA, 

2016). 

É a complexidade. A que tomo como parâmetro são as ideias sobre complexidade de Floyd 

Merrel, apresentadas no livro “Simplicity and complexity – pondering literature, science, and 

painting”, no qual advoga a existência de um ponto cinza que seria a plenitude da complexidade. 

(...) nós chegamos ao conceito cinzento, ao ponto fatal entre tornar-se e o deixar de 

ser: o ponto cinzento. O ponto é cinzento porque não é branco nem preto ou porque é 
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branco e preto ao mesmo tempo. É cinza porque não é nem para cima nem abaixo ou 

porque é ao mesmo tempo para cima e para baixo. Está cinzento porque não está 

quente nem frio; está cinzento porque é um ponto não dimensional, um ponto entre as 

dimensões. (SPILLER citado por MERREL, 1997, p. 138 – tradução livre) 

Uma percepção que impõe uma importante constatação: as possibilidades são mais ricas que 

as atualizações. Mas, para pensar as bases niilistas de tais considerações, encontramos amparo em 

Vattimo, no seu livro “O fim da modernidade”: 

Considerar a crítica heideggeriana do hpode-seumanismo ou o anúncio nietzchiano do 

niilismo consumado como momentos ‘positivos’ para uma reconstrução filosófica, e 

não apenas como sintomas e denúncias de decadência, só é possível desde que se 

tenha coragem (e não apenas a imprudência, esperamos) de ouvir com atenção os 

discursos das artes, da crítica literária, da sociologia, sobre a pós-modernidade e suas 

peculiaridades. (VATTIMO, 2007: VI, 180, 190) 

Assim acreditando, teríamos nas atualizações uma pobreza rica. O niilismo consumado 

como momentos positivos nos tira o otimismo, mas não o entusiasmo das tentativas. 

É Vattimo que nos chama a essa filiação: a do fundamento fraco. No forte fundamento há 

uma intensa herança de essencialidades, de crenças no poder do homem como construtor da história 

que leva às mais diversas intolerâncias e que, nos processos de ensino e aprendizagem formal, tem 

levado a grandes frustrações. 

E é pela negação do forte fundamento que propomos a Escola Fraca. Quiçá, a história tenha 

nos mostrado que precisemos mesmo é nos perder e que com um fraco fundamento tenhamos mais 

chance de “jogar a bola” para que nossos alunos sejam os que também se perderão ou se 

encontrarão na compreensão dos arranjos espaciais. 

A proposta de Vattimo é que nos desloquemos do centro (a centralidade do poderoso 

sujeito) para x, que, como incógnita, é variável. Estaríamos, assim, ancorados no niilismo ativo, 

defendido, com amparo em Nietzsche, por este autor. 

O que humano, demasiado humano [refere-se aqui a uma das obras de Nietzsche], em 

suas linhas finais, chama de uma ‘filosofia da manhã’ é, justamente, o pensamento não 

mais orientado com base na origem ou no fundamento, mas na proximidade. (...) 

Nesta situação, deve-se falar, em minha opinião, de uma ‘ontologia fraca’ como única 

possibilidade de sair da metafísica – pelo caminho de uma aceitação-convalescença-

distorção que não tem nada do ultrapassamento crítico característico da modernidade. 
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Pode ser que nisso resida, para o pensamento pós-moderno, a chance de um novo, 

fracamente novo, começo. (VATTIMO, 2007: VI, 180, 190) 

Os currículos da Segunda Ruptura Curricular seriam aqueles que têm como pretensão 

legitimar um recomeço fraco. 

MAS A TEORIA, NA PRÁTICA, É OUTRA? 

Temos de um lado, narrativas discursivas que negam, mesmo que de forma não absoluta, a 

relação entre teoria e prática – distintividade categórica (DOLL, 1997) – e, de outro, narrativas que 

negam, mesmo que de forma não absoluta, qualquer separabilidade – generalização 

homogeneizante. 

Esquemas que têm em comum a ausência de movimento. Localizamo-nos, aqui, no interior 

das ordens simples, o mundo da predominância da reversibilidade, a unidade na oposição 

conceitual. Porém, na ordem complexa esta oposição conceitual é borrada quando se atinge o que o 

Ponto Cinza. 

A TEORIA SENDO OUTRA 

Costuma-se dizer que estudar, conhecer as teorias ajuda a transformar a prática, gostaria de 

inverter essa expressão, com o adendo que o contrário também pode acontecer (GIL, 1998), e 

conclamar que é a prática que transforma as teorias. 

Certa feita escrevi um parágrafo para montar um slide que sempre repito: 

É o diálogo com a natureza das coisas, em qualquer lugar e em qualquer tempo, que inventa 

mundos. Um diálogo possibilitado pela curiosidade que habita seminalmente o homem. Se o que 

historicamente tornou o homem é a consciência – “a compreensão de que eu compreendo” (Santo 

Agostinho de Hipona) – foi nesta aquisição (da consciência) que o “espanto” com o céu, a terra, o 

mar tem início. Contemplar a natureza das coisas, que é também contemplar-se, leva a diálogos 

com ela (natureza) nos quais são produzidos modelos do que está acontecendo e de como acontece. 

Assim entendendo, o homem é, por natureza, e desde sempre, um ser teorizante. É que a 

única maneira de teorizar, aqui no sentido de inventar teorias, é no contexto da prática. 

Essa ideia de teoria como um diálogo com a natureza faz parte de uma cadeia de traduções 

que venho arranjando (fazendo arranjos), ao longo dos anos, da escrita de Ilia Prigogine: 
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“Sinteticamente teríamos: a ciência, mais do que um desvelar da natureza, é um diálogo com ela, 

um diálogo com um universo em expansão. (PRIGOGINE, 1996, p. 157-158). 

Tenho optado por expandir a expressão, diálogo com a natureza, chamando-a de diálogo 

com a natureza das coisas. O intuito é visibilizar um maior espectro do que seria natureza, uma vez 

que podemos definir coisa como a designação de qualquer objeto ou termo, real ou irreal, mental ou 

físico, que, de qualquer modo, ainda não se expressou. Então toda coisa é constituída por uma 

natural força ativa que se expressa singular e contingentemente quando a coisa passa a ser objeto de 

uso. 

Um constante movimento de atualização pelo qual o mundo das ideias é desmanchado, 

hibridado, deslocado, traduzido nas emergências acontecimentais, os eventos, que se constituem 

singularmente. Uma abordagem a partir da dimensão desconstrutiva da linguagem, um legado de 

Derrida (1973, 1999). 

Durante as vivências de alguma singularidade, podemos inferir, simplificada e 

polarizadamente, dois modus perceptivos. Um, construtor de sínteses, que trabalhando nas 

aplicações das construções prévias tem como objetivo evitar os desmanches, o hibridismo, os 

deslocamentos, as traduções e, ao final e ao cabo, sintetiza o ocorrido que será, reversivelmente, 

reeditado com aprimoramentos. O outro, atravessador de experiências (Larrosa, 2012), que 

entendendo as teorias como um dos elementos que tecem — com sucessos, fracassos e omissões — 

as configurações existentes que irreversivelmente não mais acontecerão, mas estarão presentes em 

outras singularidades. A diferença maior seria, na primeira, vencer os conflitos, na segunda, deixar 

o conflito ser conflito. 

Entre um e outro, um dinâmico deslocamento que quanto menos se distanciar do modus 

atravessador de experiência possibilitará uma formação de alunos e pesquisadores que além de 

informados sobre as teorias sejam, também seres teorizantes. 

Atingimos aqui o ápice teórico do projeto. Um projeto sobre um grupo de pesquisa que se 

debruça na formação é a entende como um processo singular sempre provisório que se assim 

entendido potencializará formações com itinerâncias menos repetidoras de teorias e mais 

teorizantes. É o que vimos chamando de seres teorizantes, sabendo que estes discursos verbalizados 

pelo grupo são disputados, em diversos graus de percepção, por outros discursos das mais diversas 

ordens. 
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No FEP com a intenção de forjar Seres Teorizantes, pesquisadores no campo da alta energia 

estuda o mundo como cenário, do mais rotineiro ao mais ritualístico, um complexo cenário 

relacional, engendrado a partir de relações ecológicas entendidas como relações entre as naturezas 

de todas as coisas. Compreender os cenários é possível com radical leitura dos mais variados textos 

que se apresentam sobre e em cada cenário. 

No FEP, cenários do pensar a educação brasileira são inventados e pensados por chaves 

que passam pelos pós (crítico, estruturalista, fundacionalista, moderno) e pela fenomenologia. 

Vislumbramos virtualidades, a partir delas perpetramos localizações, tornando assim o ato objetivo. 

Cada cenário, seja ele presentemente concreto, imaginário, perspectivante do futuro, não são 

“compostos” como um conjunto de chapéus dispostos organizadamente em uma estilizada 

chapeleira, mas chapéus perdidos na lama dos aconteceres, que tanto aduba como destrói. 

Se o Grupo FEP é o cenário campo da pesquisa cabe conhecê-lo: 

A TERRA FEPEANA 

2006. É criado o grupo de pesquisa FEP. Tudo começou com o Projeto Irecê, nome pelo 

qual é conhecido o Programa de Formação Continuada de Professores para o Município de Irecê – 

Bahia. (FACED/UFBA/PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ, 2003) 

No primeiro momento do Projeto Irecê, 2002 a 2005, período da elaboração do Programa e, 

principalmente, da montagem da proposta curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia – 

ensino fundamental/séries iniciais, ainda não existia formalmente o FEP, mas, pode-se dizer, existia 

um grupo de pesquisa no sentido de que potentes estudos na área do conhecimento curricular eram 

cotidianamente realizados.  

Nele - no pré-FEP ou no FEP -, na plenitude do viver acadêmico, fomos inventando nossas 

teorizações. Um dos mentores de nosso grupo de ensino-pesquisa, ou talvez, o mais importante 

mentor foi o Professor Fellipe Serpa e nossa formação como grupo está ligada a ideia serpiana 

(SERPA, 2011) de que o mundo funciona como um jogo, o jogo da vida vivente-vidavivida 

infinito-finito, jogojogante-jogojogado, instituinte-instituído, entre o ser-sendo na tensão. 

Com essa inspiração, selecionamos fragmentos do jogo teórico jogado no FEP, por mais de 

uma década, no qual investigadores se esforçam para catar vestígios (no sentido dado ao termo por 

Merleau-Ponty (2011)) da recôndita natureza das coisas. São algumas díades que, aqui descritores 

do processo histórico, tornando-se âncoras investigativas arremessadas no cenário Fepeano neste 
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processo de pesquisa: Tensão/Oposição, Fundamento fraco/fundamento forte, Decididos habitantes 

do espaço/fiéis descendentes do tempo, As coisas como elas são/como as coisas deveriam ser, 

Compreensão/análise, Eventos/leis, Indeterminação/determinação, Linguagem/decodificação. 

O mundo difuso e indeterminado dos eventos não usa a linguagem: ele é a linguagem. 

A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que reside 

na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, e que toda 

classificação é opressiva. ... Jákobson mostrou que um idioma se define menos pelo 

que ele permite dizer, do que por aquilo que ele obriga a dizer. ... Falar, e com maior 

razão discorrer, não é comunicar, como se repete com demasiada freqüência, é 

sujeitar: toda língua é uma reição generalizada. (BARTHES, 1977, p. 12) 

E o mesmo autor que nos aflige, propõe um caminho de alívio contra estas amarras 

opressoras da linguagem: 

[…] resta [...] trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa 

esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor 

de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura. 

(BARTHES, 2004, p. 15) 

No FEP, assim como propõe Barthes, somos trapaceiros. E nossas trapaças passam por toda 

sorte de literatura, das múltiplas linguagens, sabedores que: “antes de ser democrática, elitista, 

monocultural, ou qualquer outro adjetivo, a escola já é linguagem” (GABRIEL, 2016, p.126) 

NOSSOS MOVIMENTOS AO LONGO DA GEOHISTÓRIA 

Minha história e minha produção acadêmica se confunde com a do FEP. E o FEP foi 

constituído pelo Projeto Irecê. Eu e a outra líder do Grupo Professora Maria Roseli Gomes Brito de 

Sá, no início do Século inventamos o Projeto Irecê que se constituiu em vários projetos para o 

município do semiárido baiano que tinha como carro chefe o curso de Licenciatura em Pedagogia 

para professores efetivos do município. O município, notadamente o curso, se constituiu no que 

nominamos Campo Piloto de investigação. Um campo que vai permitindo um conflito. 

O CONFLITO MUNDO-TERRA FEPEANO 

Estudar a cotidianidade dos mais diversos currículos é se deparar com imensa insatisfação. 

Mesmo que tenhamos fortes vertentes que se aventuram pelos caminhos da Segunda 

Ruptura curricular, ainda são vigorosas, tanto em nossa literatura como em nosso imaginário sobre 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 686 

Educação, as posições baseadas no que chamamos, na primeira parte deste texto, fortes 

fundamentos. É um mundo ainda pensado pela transcendência. 

Tal constatação, incluindo aqui nosso grupo de pesquisa, aponta a presença de uma 

contradição nos discursos que não abandonam a crença no sujeito todo poderoso mesmo aceitando 

o caráter dinâmico, indeterminado e fluido dos currículos. Este dilema nos provoca algumas 

indagações que podem assim serem descritas: considerando que qualquer cenário é uma 

emergência singular de intencionalidades e contingências do jogo de possibilidades/atualizações, 

como se constituem, contemporaneamente, os cenários de investigação curriculares? 

Uma investigação que pretende um potente estudo de processos emergentes como um 

desafio de compreender as tendências e estratégias discursivas mantenedoras ou não dos desejos 

teóricos anunciados. Por apostarmos na possibilidade de transituacionar os possíveis achados deste 

projeto para outros cenários, é pesquisa que servirá a propósitos mais amplos de entendimento do 

espírito de nosso tempo acadêmico. Conhecer aspectos da dinâmica universitária, em tempos de 

ameaças à instituição, mais do que nunca se faz necessário e os grupos de pesquisa são motores da 

investigação acadêmica no país. 

E este é o sentido perseguido metodologicamente neste Projeto: através de narrativas, 

traduzir, deslocar, desmanchar, perceber inventando o cenário FEP, a partir de leitura radical dos 

cotidianos 

Para tal, opta-se por uma abordagem do cotidiano com procedimentos de observação 

cotidiana, descrição densa e cartografação. Movimentos que estão em fase de criação. 

Um trabalho de emersão situacional que potencializa a compreensão de uma geo-história 

para, então, “transcender essa compreensão ... [e] criar o conhecimento transituacional” (Douglas, 

1971, p. 43). Compreender o Grupo de Pesquisa FEP transituacionar para outros cenários similares 

– grupos de pesquisa acadêmicos – o conhecimento produzido, em particular, o grupo Currículo: 

sujeitos, conhecimento e cultura do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Sendo o estudo de um lugar, é o estudo de um mundo. Não se pretende generalizações, 

como o encontro de uma base comum ideal a Grupos de Pesquisa e nem mesmo comparações que 

seriam, por si só, negadoras de singularidades. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma pesquisa descritiva que intende traçar um cenário/panorama histórico dos 
grupos de pesquisa acadêmicos no Brasil, a estruturação e movimentações cotidianas do Grupo de 
Pesquisa, do CNPQ, Formação em Exercício de Professores – FEP – da PPGEDFACED/UFBA que 
estuda a área do currículo escolar com interpretações não essencialistas. É este um grupo que, já 
tradicionalmente, atua, com pensares e ações concretas, no campo do currículo escolar e, 
consequentemente, sobre processo formativo. Encerra um caráter híbrido, no sentido que carrega em si 
vestígios de diferentes abordagens epistemológicas e/ou ontológicas, contém uma reativação do 
próprio significante “híbrido”, e sendo a expressão finita de nossas decisões, apresenta-se como 
tradução compulsoriamente infiel aos textos originais. Este específico projeto diferencia-se por incluir o 
próprio grupo de pesquisa como campo da investigação.A escritura está dividida em 3 movimentos: O 
mundo, a Terra e o conflito Terra-mundo. No primeiro, o mundo teorizante do FEP construído ao 
longo de sua geo-história é (re)inventado a partir de teorizações como Segunda Ruptura Curricular, 
Seres Teorizantes. No segundo, a história da dinâmica composição do FEP, a nossa Terra de contato, é 
narrada através dos estudos teóricos realizados pelo grupo. Finalizando, o corpo da investigação, que é 
o estudo do conflito Terra-mundo fepeano, é anunciado em seus dispositivos metodológicos 
interpretativos que são observação, descrição densa e cartografação com ênfase no fazer fepeano na 
Educação Básica no município de Irecê, onde se estabeleceu potente parceria universidade/rede de 
ensino. Aponta-se como fundantes a obra dos seguintes autores Derrida, Vattimo, Heidegger, 
Prigogine, Merell, Dewey. 

Palavras-chave: grupos de pesquisa acadêmicos, espírito do tempo, currículo escolar 
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Resumo 

O objetivo do painel é apresentar resultados de pesquisas concluídas sobre políticas públicas atuais de 
educação, com foco na matemática, as quais têm em comum o currículo da Educação básica e para 
formação inicial ou continuada do professor e o referencial teórico-metodológico pautado na sociologia 
de Pierre Bourdieu (1930-2002). As políticas abordadas em cada um dos artigos que compõem o Painel 
são: o mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – Profmat; materiais didáticos 
publicados pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, voltados para a e Educação Básica e que 
passa a compor o currículo e que foi constituído a partir da instituição da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira no Brasil, em 2010; e as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), 
instituída pelas diretrizes para a formação de professores, nos cursos de Licenciatura em Matemática da 
UNESP. Essas diferentes políticas, ao serem analisadas tendo a teoria de Bourdieu como referência, e 
partindo de um desenho do campo acadêmico e da matemática, resultam em difundir crenças dos 
agentes dominantes no campo da matemática e um modelo ideal de docente e de aluno, de currículo e 
formação. As políticas legitimam um certo tipo de capital que está relacionado com atividades e/ou 
conhecimentos pertinentes e valorizados no campo da matemática, e em consonância com preceitos do 
neoliberalismo. O olhar sociológico tem contribuído para compreensão da hierarquização dos agentes 
do campo e as definições políticas de currículos em todos os níveis. 

Palavras-chave:  Campo da matemática; Currículos; Políticas de educação; Sociologia; Educação 
Matemática. 

O PROFMAT E A CONSAGRAÇÃO DE UM MODELO DE PROFESSOR, ALUNO E 

CURRÍCULO  

José Vilani de Farias – IF do Rio Grande do Norte 

Denise Silva Vilela – UFSCar 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como referência a pesquisa de Farias (2017) que teve como objeto 

de estudo o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, o Profmat. Os 

documentos de pesquisa foram constituídos por entrevistas com gestores, que são pesquisadores na 

área da Matemática, com suas falas indicadas a seguir por PESQ, e egresso, com suas falas 

indicadas por EGR, além de documentos oficiais do Programa. 

O Profmat é um programa nacional de pós-graduação, em vigor desde 2011, que foi 

construído dentro de um contexto político-educacional que favoreceu sua implantação. Este 

favorecimento deu-se pelas características do programa e pelos objetivos a que se propõe. É um 

Programa semipresencial que, sob a coordenação da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM – e 

apoiado pelo Instituto de Matemática Pura e aplicada, o Impa, foi implantado em todos os Estados 

da federação com a parceria de Instituições de Ensino Superior. Destinado aos professores do 
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ensino básico, atende a política externa e interna de valorização desse nível de ensino, utilizando-se 

de instrumentos do ensino à distância, também atendendo a essas mesmas orientações.  

O Profmat, dentro do contexto brasileiro, começou grande: pelo número de instituições 

parceiras, mais de 70, pelo número de polos de aulas presenciais que ultrapassou a marca dos 100 

polos, pelo número de alunos atendidos contabilizados em mais de 10 mil matrículas, pelos mais de 

3 mil títulos emitidos; pelos investimentos na sua implantação. Pelo número de mestres que o 

programa certifica anualmente – cerca de 800 - podemos inferir sobre o quanto ele atende aos 

objetivos do Plano Nacional de Educação – PNE (2011-2020) - de “formar, em nível de pós-

graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste PNE” (BRASIL, 2010, p.48). 

O destaque desse Programa deve-se não apenas ao número das instituições parceiras, mas a 

qualidade reconhecida dessas instituições:  UFRJ, UFMG, USP, Unicamp etc.; destaca-se também 

pela relevância das instituições que idealizaram, implantaram e apoiaram: o Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada – Impa – e a Sociedade Brasileira de Matemática - SBM. 

O texto a seguir está entremeado por análises e se organiza a partir de uma discussão que 

coteja os objetivos declarado do Profmat, conforme documentos oficiais disponíveis nos sites, e 

conceitos da teoria de Bourdieu, tal como campo da matemática, habitus e doxa. Em seguida, 

traremos extratos da pesquisa (FARIAS, 2017) a respeito de como outros programas, nas áreas da 

Língua portuguesa e física tiveram o Profmat como modelo. Por fim será salientado que a força dos 

agentes do campo da matemática hierarquiza as disciplinas no campo acadêmico-escolar e se torna 

modelo para outras áreas.   

Esclarecemos que concordamos com Tardif (2002), Shulman (2005), Gatti (2009), entre 

outras pesquisas acerca da formação do professor de matemática de que o conhecimento específico 

é insuficiente sendo imprescindível a da formação artística, filosófica e em ciências humanas. Além 

disso assumimos tal qual Moreira, Curi e Vianna (2005) que a profissão do professor de matemática 

é distinta da profissão de matemático, o que justifica a presente discussão.  

CONTRADIÇÕES E ECOS DO PROFMAT NA VOZ DOS PROFESSORES EGRESSOS 

Para analisarmos o Profmat nos valemos de um ponto de vista, entre tantas outras 

possibilidades de visão, formulado a partir da teoria sociológica de Bourdieu (1996, 2013). Nessa 

teoria buscamos o conceito sociológico de campo como espaço social hierarquizado, no qual os 
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agentes estão em constante disputa pelo monopólio da legitimidade de legitimar; pelo direito de 

classificar, inclusive a si mesmo, de estabelecer a verdade, a doxa naquele espaço, de acordo com 

seu ponto de vista. Portanto, uma luta para impor um ponto de vista. Segundo Bourdieu (2013, p. 

118), “[...] é dominante quem consegue impor uma definição da ciência” (BOURDIEU, 2013, p. 

118).  De igual modo podemos pensar a Matemática, em que é dominante quem consegue impor 

uma definição de matemática, impor uma crença no campo, nesse caso os matemáticos são os 

dominantes em relação aos educadores e professores de matemática que se caracterizam como os 

dominados (FARIAS; VILELA, 2019). 

Assim, haveria no campo da matemática, entre pontos de vista opostos, uma disputa para 

definir: a matemática e, consequentemente, um currículo e uma formação do professor da educação 

básica em nível de graduação e pós-graduação de acordo com a definição de matemática. No 

presente artigo vamos mostrar que os professores egressos do Profmat repetem a visão proclamada 

por eles a respeito do que é o mais importante na formação do professor de matemática, a saber, o 

conteúdo matemático, contrariamente as discussões atuais sobre o tema. Os egressos reafirmam 

também que o problema da matemática na escola é que o professor não sabe matemática e que saber 

bem o conteúdo resolve os problemas da matemática enquanto disciplina escolar. Ao mesmo tempo, 

expressam também a distância entre essa formação recebida no Profmat e as necessidades de sua 

sala de aula. Com isso, o Profmat passa a ser visto como a salvação, pois resolveria o problema que 

ele o Profmat mesmo formula. 

Nesse sentido ocorre que alguns modos de ver se legitimam, se impõem, se perpetuam por 

um trabalho estratégico de recrutamento e inculcação. Interpretamos o Profmat como um espaço de 

propagação do ponto de vista que se impõe dentro do campo da Matemática. Interpretamos o 

Profmat como uma estratégia tanto de inculcação desse modo de ver, quanto de recrutamento de 

novos agentes destinados a serem reprodutores dessa verdade, dessa doxa, repetindo e mesmo 

discurso. Entendemos a doxa de acordo com Bourdieu (1996) como um “senso comum 

naturalizado”, que, por ser naturalizado, nem percebemos que é uma construção social. Seria no 

caso, a opinião acerca do imprescindível na formação do professor e na melhoria da educação 

básica. A doxa passa a ser seguida por professores (alunos do Profmat) os quais, reproduzem o 

mesmo discurso, reafirmando o próprio discurso do Profmat, sem se dar conta disso. 

Compreendemos a doxa como um “ponto de vista particular, o ponto de vista dos dominantes, que 

se apresenta e se impõe como ponto de vista universal [...]” (BOURDIEU, 1996, p. 120). 
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Qual é, portanto, a doxa no campo da Matemática? Qual o discurso que se propaga dentro 

do Profmat? O discurso materializa-se nos documentos oficiais do Programa, efetiva-se nas ações 

de seus agentes e ecoa nas falas de pesquisadores, gestores e egressos do Profmat. A partir da 

necessidade de formação continuada para professores de matemática do ensino básico o Profmat 

destaca como objetivos do Programa: “[...] proporcionar formação aprofundada, relevante e 

articulada com o exercício da docência no Ensino Básico, visando fornecer ao egresso, qualificação 

certificada para o exercício da profissão de professor de Matemática” (Sociedade Brasileira de 

Matemática, 2012, p. 1). Em 2012, a SBM destaca como objetivos do Programa: 

Estimular a melhoria do ensino de matemática em todos os níveis; qualificar 

professores de Matemática da educação básica [...] com ênfase no domínio 

aprofundado de conteúdo; buscar a valorização profissional do professor por meio do 

aprimoramento de sua formação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, 

2013, p. 15).  

O discurso no Profmat baseia-se em três aspectos: 1) a má qualidade do ensino de 

matemática no Brasil, a doxa: os matemáticos como agentes capazes de reverter a situação;  2) O 

aprofundamento dos conteúdos específicos para alcançar a melhoria do ensino de matemática, a 

doxa: o mais importante é o conteúdo matemático, a sobrevalorização do conteúdo específico e a 

negação de outros conhecimentos igualmente necessários como Didática, Filosofia, Sociologia etc.; 

3) A valorização do professor, a doxa: ser mestre em matemática ou de alguma maneira ligado à 

instituições de Matemática, como a SBM e Impa, valoriza o professor. 

Para argumentar sobre a doxa e a visão dominante propagada pelo Profmat a teoria de 

Bourdieu mostra-se potente e nos auxilia para interpretar o Profmat no sentido de verificar que o 

ponto de vista que os egressos têm sobre o Programa é o mesmo que o Profmat propaga por meio 

dos seus gestores e pesquisadores. Existe uma afinação entre o que dizem os gestores e aquilo que 

dizem os egressos.  

Vejamos o discurso, presente nas falas, em relação a melhoria do ensino de matemática, 

associada ao conteúdo matemático e que vincula a formação continuada em questão, o Profmat, e a 

melhoria da escola: 

O Profmat se justifica porque a licenciatura ela não dá, para a base instalada de 

professores do Brasil, a capacitação que eles deveriam ter tido” (PESQ-5). 

[...] o diferencial do Profmat é porque, por ser um mestrado profissional ele ataca 

alguns pontos relevantes que é, no caso do Profmat, atacar a deficiência dos 

professores do Ensino Médio no Brasil. Então a gente fez um curso voltado para isso: 
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para melhorar, melhorarmos como professor e melhorar também a educação do 

Ensino Médio no Brasil” (EGR-3). 

Eu acredito que ao melhorar, no meu entender, o nível do professor automaticamente 

vai melhorar o ensino da matemática porque com isso nós vamos levar os alunos a 

estudar mais, a ver o que realmente é a matemática” (EGR-2). 

Essa “ênfase no domínio aprofundado de conteúdos” de acordo com Farias (2017, p. 107) 

norteia e é o centro de todas as ações do programa: a composição do corpo docente, a seleção das 

disciplinas da grade curricular do curso, a metodologia de avaliação para ingresso e permanência 

etc. Sobre esse aspecto, centralidade do conteúdo matemático, temos alguns comentários feitos 

pelos egressos: 

Certamente um dos problemas que os professores têm com relação ao ensino é não 

dominarem bem o conteúdo” (PESQ–5). 

No meu ponto de vista nossos professores já têm experiência em sala de aula, eles não 

precisam de conteúdo pedagógico, tem muita gente que fala, que cobra e crítica. Para 

mim os nossos professores precisam de conteúdo, conteúdo de Matemática 

experiência ele já tem” (PESQ-2). 

O Profmat tem uma estrutura, principalmente no primeiro ano de formação, que dá 

uma revisão muito ampla e muito concreta dos conteúdos do Ensino Médio” (EGR-3). 

Em relação a valorização da matemática na formação e na profissão de professor, as 

afirmações dos gestores e dos egressos, sintonizadas, reforçam uma crença, como por um processo 

de magia no campo da matemática: cria-se uma necessidade de suprir matematicamente os 

professores em serviço e para isso, cria-se um produto, o Profmat, numa circularidade. Assim, cria-

se a necessidade do Profmat, o Profmat e, ao mesmo tempo se impõe o seu valor pela crença no 

valor daqueles que a impõe: 

Isso para eles, não teria coisa melhor do que ter um certificado da SBM, que eles estão 

sendo formados, e a SBM está dando o carimbo deles ali, o selo: ‘ele é um mestre’. 

Não tem coisa melhor (PESQ-2). 

Eu enxergo que o {mestrado} profissional é realmente pra esse público que trabalha, 

que não tem condições de parar. [...]O {mestrado} profissional é para o professor que 

não tem condições de parar de trabalhar e tem essa oportunidade de fazer [o Profmat]. 

E ainda é voltado para melhorar a formação dele na matemática na sala de aula 

(PESQ-2). 
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Além de uma cumplicidade na defesa da doxa entre matemáticos e professores, dominantes 

e dominados do campo, há um sentimento de afeição, admiração e gratidão, resultado desse 

processo que denomina-se, na teoria de Bourdieu, de violência simbólica que está no princípio da 

inculcação dessa crença e que torna os dominados colaboradores de sua própria dominação.  

[...] você precisa de alguém para te mostrar, por exemplo, que na natureza tem muita 

matemática, mas se alguém não te fala onde tem, como é que você tem que pensar, 

você acaba passando pela vida sem saber dessas coisas. [...]. Então existe uma nobreza 

aqui: que é mostrar cultura, o olhar correto, para as pessoas” (PESQ - 4). 

Nesse excerto, o egresso reproduz uma ideia vazia, sem sentido se considerarmos a filosofia 

da matemática (SCATOLIN COSTA, 2014). Pelo referencial sociológico, consideramos isso uma 

violência simbólica que, por ser irreconhecível é, por isso mesmo, eficaz. É similar àquela no 

campo da economia que estabelece entre dominados e dominantes uma relação, estabelecida entre 

devedores e credores. Nessa economia de bens simbólicos há uma dívida pela dádiva: 

Assim, neste sistema, existem apenas duas maneiras – que, afinal de contas, formam 

uma só – de segurar alguém de forma duradoura: a dádiva ou a dívida, as obrigações 

abertamente econômicas da dívida ou as obrigações morais e afetivas criadas e 

mantidas pela troca; enfim, a violência aberta (física ou econômica) ou a violência 

simbólica como violência censurada e eufemizada, isto é, irreconhecível e 

reconhecida (BOURDIEU, 2014, p. 205). 

Na fala dos egressos interpretamos esse sentimento de gratidão: 

Hoje, eu me sinto uma pessoa realizada por ter um título de mestre referenciado pela 

SBM” (ERG-1). 

Eu sou muito grato ao Profmat, gostei muito de fazer. [...] foi uma oportunidade que 

eu tive, queria muito fazer um mestrado” (EGR-6). 

A iniciativa do Profmat é muito nobre, você se propor a qualificar, em massa, 

professores que jamais, em sua grande maioria, teriam acesso ao mestrado, é uma 

valorização extrema” (EGR-8). 

Apesar dos discursos apresentados em defesa de uma formação docente que contempla a 

melhoria do ensino de Matemática no ensino básico, percebemos uma contradição   em algumas 

falas, que expressam que o Profmat, ao privilegiar a matemática acadêmica, não atende à prática do 

professor na escola: 

A primeira concepção do Profmat não era muito parecida com a atual. Era talvez mais 

acadêmica, um pouco mais afastada do que da prática do professor na escola e aí ela 
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foi temperada para se aproximar mais dessa iniciativa que a gente teve da FAPERJ” 

(PESQ-5). 

E mesmo assim, 

Está um pouco distante porque a gente vê uma matemática assim no Profmat muito, 

no meu entender, muito abstrata está fora da realidade dos nossos alunos do Ensino 

Médio. [...] porque se a gente for utilizar muito da didática que foi proposta, que foi 

vista no Profmat acho que pioraria o ensino da matemática” (EGR-1). 

A visão lá era você trabalhar no Ensino Médio, as aulas lá eram pra Ensino Médio, 

Ensino Médio puxado” (EGR-2). 

O nível lá era um pouquinho mais avançado do que o que a gente vê hoje na sala de 

aula com um aluno de Ensino Médio” (EGR-3). 

Assim, podemos dizer que a tensão do campo está presente nessa formação continuada de 

professores de matemática que recebem bolsas para fazerem este curso. Por um lado, eles 

reproduzem as crenças dos seus professores, valorizam seu título e a formação privilegiada pelos 

matemáticos que não tem formação e produção na área de educação. Por outro, a admiração pela 

matemática pura reproduzida na fala dos professores não alcança os objetivos proclamados pelo 

Profmat a respeito da formação do professor. E das necessidades da educação básica. 

UMA DOXA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO CAMPO DA MATEMÁTICA 

Os matemáticos mentores, coordenadores e professores do Profmat são entendidos como os 

dominantes do campo da matemática e seus capitais teriam sido mobilizados transformando o 

Profmat num modelo a ser seguido em outras áreas. A fala de alguns dos entrevistados envolvidos 

com o Profletras e o Profis mostram que esses programas foram criados por inspiração do Profmat, 

inclusive copiando o seu modelo de formação: 

Foi inspirado de fato no Profmat [...] (PESQ-8). 

Um programa incentivado pela Capes e nela envolveu-se a sociedade brasileira de 

física nos mesmos moldes espelhando o que a sociedade matemática e o Instituto de 

matemática pura e aplicada tinha proposto. [...] o objetivo desse Programa, Profísica, 

como é o do Profmat, é dá uma formação complementar ou atualização de formação 

para os professores que estão em atividade em sala de aula, específica conteudista 

(PESQ-10). 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 697 

 A excessiva valorização da matemática, como uma prestação de culto, não ocorre somente 

no âmbito restrito ao campo da matemática.  A força dessa crença ultrapassa os limites do espaço 

dos que lidam com os números. A força dessa imposição reside numa visão, ou melhor, numa doxa, 

numa verdade que, governando o campo da matemática, se governa também, por essa crença 

produzida, a maneira como outros agentes de outros campos se veem frente aos matemáticos e a 

matemática, tornando um modo naturalizado de ver e de ver-se: 

[...] a razão de a matemática ter iniciado primeiro esse processo, fica muito claro para 

mim a questão de que a matemática é muito mais ampla que a Física, para ensino. 

Porque você começa a ensinar matemática praticamente junto com a alfabetização, e a 

carência de professores é muito grande em todos os aspectos, em todos os leques e em 

todos os níveis possíveis. Então é muito natural que tenha começado com a 

matemática (PESQ-10).  

É como uma verdade positivista da matemática, que a entende como fundamento, como 

“[...] a única base sólida do conjunto das teorias reais” (COMTE, 1983, p. 223), que cria e reforça 

essa doxa do campo, a doxa de uma ciência matemática que se constitui como “o verdadeiro ponto 

de partida de toda a educação científica racional, seja geral, seja especial, o que explica o uso 

universal [...]” (COMTE, 1983, p. 39), explicando também a universalidade de um modo particular 

de uso e a distinção daqueles que, por genialidade, dominam essa maneira única de usá-la. O 

discurso positivista continua alimentando a crença, quando, por ocasião do Biênio da Matemática, o 

Diretor do Impa, o pesquisador Marcelo Viana promove uma “agenda positiva para o Brasil” por 

meio da Matemática. A Matemática, segundo ele, “se tornou algo muito positivo: você trabalhar 

para melhorar o país” (INSTITUTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA, 2016). 

É sob o efeito dessa doxa que o Profmat se tornou o ponto de partida para outros programas 

de formação continuada voltados para professores da rede pública de ensino, como o Profletras 

(mestrado profissional em Letras) e o Profis (mestrado profissional em Física). Docentes dessas 

outras áreas são como que cooptados, multiplicando o número dos cúmplices do discurso ortodoxo 

do campo da matemática.  

 Exemplo primoroso, amplamente reconhecido, o Profmat impõe um formato de formação de 

professores e passa a ser modelo de curso. Entretanto, segundo um entrevistado, o Profletras foi 

implantado de forma impositiva, como impositivo foi o modelo, também ele, semelhante ao 

Profmat:  
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Alguns se colocaram contra, mas ele disse que não era questão de estar perguntando se 

era contra ou a favor ele estava comunicando que a Capes ia criar o Profletras (PESQ-

8).  

De acordo com a Capes o Profmat inspirou a criação de outros programas que, não por 

imposição, mas por pedido, foram autorizados pelas Capes:  

Também no Brasil, o Profmat faz escola. A pedido de diversas carreiras do magistério, 

a Capes autorizou, em 2013, a criação dos programas de mestrado profissional em 

letras (ProfLetras), coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), e em ensino de física (MPEF), pela Sociedade Brasileira de Física (SBF). 

Em 2014, a Capes autorizou os programas de mestrado profissional em artes 

(ProfArtes), coordenado pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc); em 

história (ProfHistória), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e em 

administração pública (ProfiAp), destinado à formação de gestores públicos de 

qualquer área do conhecimento (CAPES). 

Houve durante o processo de implantação do Profletras e do Profis não apenas uma 

aproximação com os agentes envolvidos com o Profmat, mas esses Programas receberam dos 

matemáticos orientações de como implantar um Programa de formação de professores, mesmo em 

áreas um pouco diferentes como a área de letras. Isso coloca o Prfofmat sempre como referência 

não só para o Profletras, mas para todos os outros mestrados profissionais dessa natureza: 

Nós estivemos no Impa, no Rio de Janeiro, para falar com o Hilário e com o Marcelo 

Viana. Então eles passaram para a gente a experiência do ponto de vista acadêmico e 

também do ponto de vista logístico (PESQ-8).  

O Profmat é sempre uma referência para o Profletras, isso tem pontos positivos e 

negativos (PESQ-8). 

[...] a comissão nacional sempre esteve, sempre caminhou em paralelo com as 

discussões do Profmat, [...]. E nesse sentido de fato eu tenho conhecimento de que a 

coordenação nacional, os professores que tomaram a frente do processo nacional junto 

com a Capes, eles realmente tiveram toda discussão e cuidado em discutir, trocar 

experiências  com grupo do Profmat” (PEQ-10). 

Apesar de todo o reconhecimento e apoio ao Profmat, o Proletras e outros programas 

afirmam que não tiveram e não tem o mesmo tratamento do Profmat, pelo menos em termos 

financeiros. Podemos dizer o que Profmat recebe mais atenção concedida tanto pelos órgãos de 

fomento à pesquisa quanto por todo meio acadêmico.   
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Observamos por fim que o Profmat recebe atenção financeira privilegiada em relação ao 

Proletras e Porfisica. Um desses benefícios que podemos apontar são as bolsas de estudo para todos 

os alunos do Profmat que sejam professores em serviço. Esses mestrados profissionais, por sua vez, 

o Proletras e Porfisica, gozam de alguns privilégios em relação a outros programas de mestrado 

profissional do país que não possuem nenhum programa de bolsas de estudo. Assim, os privilégios 

de reconhecimento que se desdobram, também, em financiamentos e apoio institucional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, interpretamos sociologicamente a Matemática como um campo e, portanto, 

com seus agentes em disputa, com dominantes e dominados, com uma doxa, que se impõe como 

verdade pelos dominantes desse espaço social. De acordo com Bourdieu (2013, p. 118): “no interior 

de cada um dos campos há uma hierarquia social dos objetos [...]”. Essa hierarquia tem dentre seus 

parâmetros, em se tratando do campo científico, a definição do que é científico e do que é ciência.   

Apresentamos uma interpretação do Profmat como uma estratégia dos dominantes para 

recrutar novos agentes capazes de reproduzir o discurso dominante. E, nesse sentido, mostramos, 

com extratos do corpus da pesquisa de Farias (2017), como esse discurso é produzido pelos gestores 

e como é reproduzido pelos professores. Apesar de perceberem alguma deficiência na formação 

recebida, quanto a capacitação docente para atuar em sala de aula, os professores acreditam na doxa 

e valorizam e agradecem a formação recebida pelo Programa. A crença não os permite ver, ou 

denunciar que os objetivos que justificam tamanho investimento não é contemplado no Profmat. 

Quanto a valorização, por parte dos egressos, em relação à formação recebida no Profmat, pode, no 

entanto, ser compreendido como uma forma de, também, se valorizarem.  

Mostramos que o discurso da legitimidade dos matemáticos para legitimar modelos de 

ensino ultrapassa as barreiras do campo da matemática. Nesse aspecto há uma relação entre o 

campo da matemática com os campos da política, da economia e do poder. Interpretamos isto pelos 

benefícios e privilégios do programa como por exemplo:  a nota que o curso recebe, ou seja, 

conceito atribuído ao Programa, pela Capes. Todos os mestrados profissionais no modelo Profmat, 

exceto o próprio Profmat, têm conceito quatro (04). O Profmat na sua implantação recebeu conceito 

3 passando, na avaliação seguinte, a ser considerado um programa com conceito 5. Outros 

privilégios e benefícios foram apresentados na seção anterior.  
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Resumo 

Este artigo é o recorte de uma pesquisa que teve como objeto de estudo e de análise o Programa de 
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - Profmat. A análise está fundamentada na teoria 
sociológica de Pierre Bourdieu com a qual será discutido, no presente artigo, o conceito de doxa dentro do 
campo da Matemática e como o Profmat pode ser compreendido como uma estratégia de inculcação, de 
imposição, como um espaço de produção e reprodução de uma verdade, de uma crença a respeito dos 
matemáticos, da matemática, de como ensinar matemática e de um modelo de professores, alunos e 
currículo. As análises mostram a força dos seus agentes e a hierarquia das disciplinas no campo acadêmico-
escolar, isto é, além da força internamente no campo da matemática, este modelo ultrapassa esses limites e 
se estende a outros programas em áreas de física e letras.   
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http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes%20/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-8035-10-plano-nacional-de-educacao/arquivos-destaque/redacao-final-pl-8035-10-ccjc
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes%20/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-8035-10-plano-nacional-de-educacao/arquivos-destaque/redacao-final-pl-8035-10-ccjc
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/12267
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/12267
http://www.ugr.es/~recfpro/?p=235


TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 701 

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A ESCOLA BÁSICA BRASILEIRA: TENSÕES ENTRE A 

PROFESSORA E A PESQUISADORA 

Luzia de Fatima Barbosa Fernandes – CNSD/Uberaba-MG 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta a visão de uma professora de matemática da Educação Básica, que se 

preocupa com o tema da educação financeira desde o início de sua atuação em sala de aula, 

mediante resultados de sua própria pesquisa de doutorado sobre o tema. O objetivo central é realçar, 

por um lado, as limitações de atuar na Educação Básica, e por outro, como a Sociologia contribuiu 

para esclarecimentos de temas relacionados à escola.  

A pesquisa desenvolvida analisou o percurso de assuntos envolvendo as finanças no 

currículo da escola básica brasileira. Para desenvolver a investigação, a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira, instituída pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 7.397/2010, foi um 

documento norteador. Por meio dessa Estratégia, implantou-se o Programa Educação Financeira 

nas escolas, no qual desencadeou a publicação de uma coleção de materiais didáticos voltada para 

os Ensinos Fundamental e Médio.   

Para além desses desencadeamentos, entendemos que a temática envolvendo as finanças, se 

fez presente nas polícias voltadas para a educação básica, como os Temas Transversais sugeridos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais da década de 1990, bem como inseridos em disciplinas 

como a economia doméstica presente na escola desde o início do século XIX, voltada para a 

educação das meninas.  

Neste artigo, apresentamos um recorte da pesquisa com o foco na discussão sobre o tipo de 

educação financeira que os documentos atuais buscam reforçar na educação básica e de que forma 

essa temática se insere no currículo da escola, como por exemplo, a problematização do assunto no 

documento da Base Nacional Comum Curricular. Ademais, buscamos ressaltar neste texto, as 

mudanças de visões sobre a temática, vivenciadas pela professora e pesquisadora. 

Como professora de matemática da Educação Básica, que se preocupou com o tema da 

educação financeira a partir da atuação em sala de aula, partiremos de uma visão ingênua sobre a 

educação financeira, considerando uma publicação realizada como professora sobre o tema voltada 

para a escola. E, a partir disso, apontaremos alguns resultados da pesquisa de doutorado - dessa 
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professora - para ressaltar as contribuições do referencial da pesquisa na formação intelectual e na 

constituição da pesquisadora.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: a apresentação do tema nesta introdução; três 

seções nos quais discutiremos sociologicamente a educação financeira no espaço escolar brasileiro 

e o seu percurso, bem como as mudanças na visão da professora e pesquisadora sobre a temática; e, 

por fim, uma seção de conclusão no qual ressaltamos a violência simbólica com o professor que 

recebe pronto um currículo a ser seguido e materiais a serem utilizados em sala de aula. 

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA BÁSICA BRASILEIRA 

O termo Educação Financeira como um conhecimento integrando a 

grade curricular nas escolas brasileiras é recente. Mas os saberes envolvidos no assunto são 

encontrados no currículo da escola básica brasileira desde o século XIX. Ao percorrermos Leis e 

Decretos da escola desse período, encontramos a disciplina de economia doméstica, voltada para o 

público feminino. De acordo com o documento analisado - Lei de 15 de outubro de 1827 – em seu 

Artigo 12, fala sobre o ensino dessa disciplina no espaço escolar (BRASIL, 1827). 

Para Serrano (1954), a economia doméstica envolve o “trato dos bens materiais da família”, 

como móveis, utensílios, objetos e dinheiro, bem como a sua aquisição, utilização e a conservação 

desses bens. De acordo com a autora, esse conhecimento é “imprescindível às donas de casa”, pois 

considera que o trabalho exercido pela mulher no lar deve obedecer “a uma técnica estabelecida 

sobre bases científicas, isto é, de acordo com os princípios da economia doméstica” (p. 19-20).  A 

autora reforça que a economia doméstica envolve  

um conjunto sistematizado de regras adquiridas pela experiência e pela razão, que nos 

permitem realizar as tarefas com o máximo de perfeição e rendimento, no mínimo de 

tempo e com o mínimo de esforço. A técnica da economia doméstica resulta de 

conhecimentos científicos, do emprego dos métodos peculiares a cada uma das 

ciências que para ela contribuem, da determinação das leis e da sua aplicação aos 

casos concretos (SERRANO, 1954, p. 20-21). 

 Além de conceitos envolvendo organização financeira presente nessa disciplina de 

economia doméstica, no Brasil, encontramos outros assuntos relacionados às finanças para a escola 

básica. Eles podem ser encontrados nos Temas Transversais propostos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais publicados desde 1997, tais como consumo, mundo do trabalho e 
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preservação do meio ambiente, assuntos que, posteriormente, apareceram como composição da 

educação financeira. 

Nesse documento, há também o indicativo para o trabalho com a matemática financeira, 

podendo-se aliá-lo ao ensino de proporcionalidade com o uso de diversos aspectos do cotidiano do 

estudante (BRASIL, 1997). Dessa forma, a matemática afirma-se como um componente na 

construção de um conhecimento voltado para a formação cidadã, pois entende que “para exercer a 

cidadania, é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 

estatisticamente, etc.” (BRASIL, 1997, p.25). Visando contemplar esse tema, a interação da 

matemática com os Temas Transversais, previsto nos Parâmetros, pode propiciar o espaço para o 

trabalho com assuntos relativos às finanças, pois de acordo com os PCN, 

temas relacionados à educação do consumidor, por exemplo, são contextos 

privilegiados para o desenvolvimento de conteúdos relativos à medida, porcentagem, 

sistema monetário, e, desse modo, podem merecer especial atenção no planejamento 

de Matemática. (BRASIL, 1997, p. 28)  

Embora conhecimentos inerentes à atual educação financeira já estivessem presentes nesses 

documentos, a inserção dessa denominação ocorre posteriormente. Na busca pela gênese do 

conceito, encontramos uma reportagem publicada no ano de 2013, pelo jornal Valor Econômico, 

com o registro de que o primeiro projeto de Educação Financeira em ambiente escolar teria sido 

articulado pela autora Cássia D’Aquino. Na ocasião a autora relata sobre um projeto que havia 

desenvolvido em uma escola particular na cidade de São Paulo, em 1994. De acordo com a 

publicação, “o termo educação financeira não existia e foi registrado por ela em site e na Biblioteca 

Nacional” (VALOR ECONÔMICO, 2013). 

Na década de 2000, tivemos os primeiros movimentos para a busca de uma política pública 

específica para tratar do tema no Brasil. Em 2007, o COREMEC - grupo formado por quatro 

reguladores do Sistema Financeiro Nacional: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores 

Mobiliários, Superintendência Nacional de Previdência Complementar e Superintendência de 

Seguros Privados - discutiu no Brasil a proposta para implementar uma Estratégia Nacional de 

Educação Financeira. Em 2009, o grupo já tinha um rascunho para a proposta da Estratégia, e 

dentre outros documentos um “inventário de iniciativas de Educação Financeira”, uma “revisão de 

iniciativas internacionais” e “diretrizes para Educação Financeira nas Escolas” (OCDE, 2013).  

Vários documentos desse rascunho fizeram parte, posteriormente, da Estratégia Nacional 

instituída por Decreto Presidencial nº 7.397, no ano de 2010. A Estratégia Nacional de Educação 
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Financeira – ENEF - tem como objetivo disseminar a educação financeira em vários setores da 

sociedade, dentre eles, a escola. Consta em seu Art.1º que sua finalidade é “promover a educação 

financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do 

sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores”. Esse 

Decreto criou o Comitê Nacional de Educação Financeira - CONEF – ficou responsável por 

“definir planos, programas, ações e coordenar a execução da ENEF” (CONEF, 2013). Para 

assessorar esse Comitê, quanto aos assuntos pedagógicos, foi instituído o GAP – Grupo de Apoio 

Pedagógico (Brasil, 2010).  

 A iniciativa que deu origem à ENEF tem relação com a situação brasileira dos últimos anos. 

Recentemente houve uma evolução econômica, promovendo modificação na distribuição de renda e 

na inclusão social. Segundo o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(IPEA), “a desigualdade de renda foi reduzida de 0,604 para 0,556, indicando migração de riquezas 

entre brasileiros” e há de se observar também mudanças nos aspectos demográficos, indicando um 

aumento na expectativa de vida do brasileiro, o que levou à realização de ajustes “na regulação da 

previdência social” (OCDE, 2013). Em ainda, de acordo com o documento, “as pessoas não 

planejam seus gastos no longo prazo, demoram para se preparar financeiramente para a 

aposentadoria, não estão completamente cientes dos riscos e dos instrumentos para a sua proteção” 

(OCDE, 2013, p. 2). Essas condições fizeram com que a ideia da proposta de uma educação 

financeira para a população se fizesse necessária.  

 Pela ENEF, o objetivo é levar a educação financeira aos diversos públicos, ou seja, crianças, 

jovens e adultos.  Para atingir o público infantil e jovem, serão realizadas ações nas escolas, tendo a 

orientação do MEC e colaboração dos Estados e Municípios (OCDE, 2013).   

 O assunto está sendo tratado como um tema interdisciplinar, estabelecendo diálogo com 

diversas áreas do conhecimento e considerando as situações reais dos estudantes. No entanto, 

observamos pela análise do material, há o reforço para o trabalho seja desenvolvido na disciplina de 

matemática. Diante do cenário da constituição da educação financeira no Brasil, com as ações 

desencadeadas pela ENEF, outros materiais foram produzidos sobre o assunto. Na fase atual da 

educação financeira no Brasil, temos a inclusão do tema na Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC - (BRASIL, 2018). Em seu texto, notamos que é dado à escola, em sua autonomia, trabalhar 

os conteúdos com os aspectos da Educação Financeira na escola de forma transversal. Quando 

sinalizado o modo como os conteúdos podem ser abordados em sala de aula, eles são sugeridos para 

os anos finais do Ensino Fundamental e, mais especificamente, inseridos na disciplina de 
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matemática. Essas orientações indicam que, embora o tema seja colocado como transversal, ele é 

alocado no currículo dessa disciplina. 

O OLHAR SOCIOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Com os referenciais da Sociologia Reflexiva de Pierre Bourdieu (1930-2002) e da 

Sociologia da Educação, este artigo envolve a discussão da educação financeira baseada em alguns 

conceitos que julgamos pertinentes. O método de pesquisa ou, “operações da pesquisa” de acordo 

com Bourdieu (2014, p. 43), que utilizamos foi a análise documental por emparelhamento ou 

associação. Nesse tipo de análise, o referencial teórico é tomado como modelo para interpretarmos 

os dados produzidos na pesquisa, assim ele “consiste em analisar as informações a partir de um 

modelo teórico prévio” (FIORENTINI e LORENZATO, 2007, p. 138). A análise sociológica dessas 

produções nos permitiu perceber um discurso performativo sobre como lidar com dinheiro, com 

vistas ao seu bem estar e o bem estar da sociedade reforçando a doxa imposta pelo Estado. 

Notamos que o trabalho com a educação financeira nas escolas, por meio do material 

desenvolvido pelo CONEF, nos indica uma preocupação com o desenvolvimento de competências 

que tornem os estudantes agentes no mundo econômico e social, ou seja, que a educação financeira 

tenha 

um papel fundamental ao desenvolver competências que permitem consumir, poupar e 

investir de forma responsável e consciente, propiciando uma base mais segura para o 

desenvolvimento do país. Tal desenvolvimento retorna para as pessoas sob a forma de 

serviços mais eficientes e eficazes por parte do Estado, numa relação saudável das 

partes com o todo (CONEF, 2013, p. 1). 

Destarte, essas ideias impostas por meio dessas competências nos mostram que o Estado, 

enquanto legítimo para impor categorias de pensamento que se tornam práticas na escola, reforça a 

doxa dominante que impõe, ou seja, o Estado tem, entre suas funções, “a produção de identidade 

social legítima” (BOURDIEU, 2014, p. 38). 

Ademais, o conceito de performatividade contribuiu para interpretarmos os efeitos que 

podem ser produzidos pela disseminação e utilização pelas escolas de textos como o excerto acima 

retirado do material analisado. A performatividade, inicialmente desenvolvida por Merton (1970), 

tratava sobre a “profecia que se cumpre por si mesma”, e foi interpretada pelo autor como sendo 

“inicialmente, uma definição falsa da situação que provoca uma nova conduta a qual, por sua vez, 

converte em verdadeiro o conceito originalmente falso” (p. 517, grifos do autor).  
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Para Austin (1990), existem sentenças que tomam a forma performativa, ou seja, são 

situações em que dizer é fazer. Essas sentenças, quando proferidas em circunstâncias apropriadas e 

por pessoas adequadas por dizê-las, tornam-se ações. 

Em diálogo com Bourdieu (2008), entendemos que essas mensagens performativas 

produzem um “efeito de teoria” (BOURDIEU, 2008, p. 125, grifos do autor), ou seja, causa um 

reforço sobre decisões envolvendo o uso do dinheiro e a melhor forma de fazê-lo, produzindo uma 

disposição para investirem, por exemplo. Ressaltamos, portanto, que esse efeito performativo é 

produzido quando emitidos e produzidos por agentes que possuem legitimidade para tal, ou seja, 

produzido pelo Estado e disseminado por professores, pesquisadores e estudiosos no assunto. Esse 

efeito envolveria a disposição sobre atitudes a serem tomadas na sociedade, pois conforme o autor, 

o “discurso supõe um emissor legítimo dirigindo-se a um destinatário legítimo” (BOURDIEU, 

1983, p. 161). 

Voltando-nos para os materiais didáticos elaborados pelo CONEF, encontramos um modelo 

pedagógico que busca construir um pensamento financeiro sólido nos jovens e desenvolver 

comportamentos de forma autônoma e saudável, tornando-os protagonistas e capazes de tomar 

decisões e planejar sua vida financeira, envolvendo família e o grupo social em que vive (OCDE, 

2013). Destacamos, portanto, o objetivo da formação de disseminadores e multiplicadores dessa 

Educação Financeira, tornando os jovens agentes corresponsáveis pela educação financeira de sua 

família e local onde vivem.  

Ao analisarmos o conceito de Educação Financeira, dada pela OCDE em 2005, e que a 

ENEF utiliza para definir o tema para o Brasil, entendemos que essa temática é vista como um 

processo, pelo qual os produtos financeiros possam ser melhor compreendidos e, como 

consequência, consumidos pelos agentes. Dessa forma, intenta-se para uma postura de cidadãos 

preocupados com o futuro e, portanto, com suas ações no presente. Para o documento, o conceito 

envolve “informação, formação e orientação claras”, com a aquisição de valores e competências, no 

qual busquem adotar “ações que melhorem o seu bem-estar, contribuindo, assim, de modo 

consistente para formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro” 

(OCDE, 2013, p. 3). 

Do modo como empreendemos a teoria sociológica em nossas análises, tanto esses 

documentos produzidos a partir da ENEF, bem como documentos que já indicavam a pertinência de 

abordar assuntos relativos às finanças em sala de aula, reforçam a crença - que naturalizada torna-se 

uma doxa - em um tipo de atitude financeira que deve ser inculcada na escola, desde a infância. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 707 

Esses documentos, propostos pelo Estado, cria uma ação performativa, pois envolvem agentes 

legítimos para disseminarem essas ideias.  

TENSÕES ENTRE A PESQUISADORA E A PROFESSORA DE MATEMÁTICA 

Os estudos da área da Sociologia com a realização da pesquisa acadêmica, por meio da 

objetivação da minha trajetória (BOURDIEU, 2005), modificaram a minha forma de ver e de me 

ver no mundo, em especial a minha atuação como professora de matemática. Esses estudos 

proporcionaram-me o entendimento de toda a minha trajetória pessoal e profissional, envolvendo 

uma tomada de consciência em não me deixar levar cegamente por entre as oportunidades e que, em 

um sentido sociológico, o meu espaço social delimita as minhas escolhas, gostos e preferências. 

Nesse sentido, essas escolhas tomadas como construções sociais vão inculcando um modo de agir e 

de se ver no mundo.  

Durante a trajetória escolar, ser uma aluna dedicada e esforçada, revelou o “empenho e a 

submissão do bom aluno, sedento de conhecimento e de reconhecimento” (BOURDIEU, 2005, p. 

123). Entendi o quanto essa atitude relatava sobre a minha submissão às regras impostas pela escola 

e a crença naquele espaço. Todo esse processo vivido, essa violência simbólica sofrida, suave, doce, 

que passa despercebida pelo nosso caminho, acaba por nos conduzir a um processo de dominação 

por parte daqueles que detém o poder. E todo esse processo aliado à minha condição social levou-

me a escolher a licenciatura como profissão. Historicamente, é justificável que a carreira no 

magistério sempre buscou pelo público feminino, reforçando a minha inclinação pela escolha. 

Contudo, esse diploma me proporcionaria condições de ascensão social.  

Com todo esse desejo de ascender socialmente, escolho a área da matemática que, de forma 

inconsciente, pode estar relacionado pelo fato de ter vivenciado o valor atribuído à disciplina 

durante a trajetória escolar, onde ser “boa” em matemática sempre representou uma distinção em 

detrimento de ter boas notas em outras disciplinas. 

O meu primeiro contado com a Educação Financeira foi a publicação de um livro sobre a 

temática voltado para a educação básica. Escrito enquanto atuava na educação básica, em coautoria 

com outra professora, o livro revela a visão da professora do ensino fundamental sobre a 

necessidade de trabalhar o tema na escola. O objetivo era desenvolver atividades sobre o contexto 

das finanças para serem vivenciadas por crianças e adolescentes no ambiente escolar, no qual pude 

contribuir com o desenvolvimento de problemas matemáticos expostos como exemplos de diversos 

assuntos, dentre eles, o consumo.  
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Com a realização da pesquisa acadêmica, minha visão sobre o tema foi modificando, 

incorporando um novo modo de ver essa necessidade e como esses assuntos poderiam ser 

abordados em sala de aula. Naquele momento, a minha formação e atuação como professora de 

matemática me fez construir um modo de desenvolver o tema da Educação Financeira.  

Posteriormente, os estudos de Sociologia, me fizeram olhar diferente a temática e questionar 

valores, tensões e alianças envolvidas nos interesses de algumas instituições para a realização, no 

espaço escolar, de aulas sobre a Educação Financeira. 

CONCLUSÕES 

No Brasil, com o desencadeamento da ENEF e do documento da BNCC, estudos na área da 

Educação Financeira vêm crescendo nos últimos anos, aumentando o número de pesquisas 

acadêmicas preocupadas com o trabalho sobre o tema nas salas de aula. Das pesquisas produzidas, 

no âmbito daquelas orientadas por educadores matemáticos, por exemplo, podemos notar um 

grande número de trabalhos que articulam tendências em Educação Matemática com a temática da 

Educação Financeira, surgindo termos como: Educação Matemática Financeira (LIMA, 2015), 

Educação Financeira Crítica (CAMPOS, 2013), Educação Financeira Escolar (ALMEIDA, 2015). 

Além de educadores, podemos notar inúmeros profissionais ligados à administração, 

economia, sociologia e finanças aproximando-se do discurso da educação financeira, tanto no 

âmbito escolar ou fora dele. Nesse sentido, destacamos também o papel desempenhado pelos livros 

de finanças pessoais, bem como produções de materiais didáticos, histórias em quadrinhos, cursos e 

palestras que buscam disseminar o tema nas escolas do país. Essas produções buscam mobilizar nos 

estudantes a compreensão de suas atitudes individuais como desencadeadora de efeitos na vida em 

sociedade, tornando-os corresponsáveis pela vida econômica do país.  

Dessa forma, tomando por referência a teoria de Bourdieu, notamos que a educação 

financeira, como conhecimento legitimado e abordado nas escolas, tende a ser também um 

conhecimento que, vindo de classes dominantes, tendem a legitimar um tipo de consumo que 

satisfaça aos interesses desses grupos, tornando os estudantes consumidores ideais. 

Esse movimento da educação financeira proposta para ser trabalhada na escola por diversos 

documentos, com destaque para os materiais publicado por meio da Estratégia Nacional de 

Educação Financeira e da Base Nacional Comum Curricular, buscam disciplinar as pessoas a um 

tipo de consumo que inculca a doxa dominante que reforça ideias do neoliberalismo e coloca a 

matemática como eixo norteador do trabalho com a temática em sala de aula.  
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Outrossim, ressaltamos que, o professor na sala de aula da Educação Básica sofre uma 

violência simbólica ao receber pronto currículos e prescrições de como desenvolver determinados 

assuntos, ingenuamente sem entender as doxas inculcadas e que, por meio de seu trabalho, acabam 

sendo legitimadas e disseminadas pela escola. Para tanto, destacamos a importância da pesquisa na 

atuação da docência, pois ela pode proporcionar um novo modo de ver e de ser ver na sala de aula.  
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Resumo 

Este artigo apresenta a visão de uma professora de matemática da Educação Básica, que se preocupa 
com o tema da educação financeira desde o início de sua atuação em sala de aula, mediante resultados 
de sua própria pesquisa de doutorado sobre o tema. O artigo confronta a visão da professora antes de 
sua formação acadêmica e na atualidade, formulando, neste artigo, alguns impasses que enfrenta como 
professora na atualidade, após visão aprofundada sobre o tema da educação financeira tomando como 
referencial teórico e metodológico a Sociologia Reflexiva de Pierre Bourdieu. A pesquisa que analisou o 
percurso da educação financeira no currículo da escola básica brasileira levantou documentos e 
materiais sobre o assunto, com o objetivo de compreender como a temática vem sendo articulada para 
ser trabalhada na sala de aula. Dentre os materiais, destacamos os livros didáticos voltados para os anos 
dos Ensinos Fundamental e Médio, que foram produzidos a partir do Programa Educação Financeira 
nas Escolas, desencadeado pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, instituída no Brasil em 
2010. Os resultados apontaram para um tipo de educação financeira que reforça os ideais de um grupo 
dominante na sociedade, impondo o seu modo de ver e agir no mundo, envolvendo as questões 
financeiras, com destaque para o papel da matemática no desenvolvimento dessa temática. A 
participação de diversas áreas na produção desse material reforça o compromisso pelo crescimento 
econômico do país e o papel do cidadão nesse processo, por meio de uma educação financeira que visa 
inculcar um modo de ver e de se ver nesse universo financeiro desde a infância, reforçando os preceitos do 
neoliberalismo.  A sensação de impotência do professor ao receber o material pronto para a sala de aula 
aumenta após a pesquisa que evidencia as relações de poder e dominação nas determinações 
curriculares. 

Palavras-chave: Educação Financeira; Educação Básica; Sociologia Reflexiva; Educação Matemática. 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS EM CURSOS DE LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA: ESPAÇO DE INCULCAÇÃO DO HABITUS DO CAMPO 

Vânia Cristina da Silva Rodrigues – UFTM 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como referência um recorte de pesquisa que analisou as horas 

obrigatórias destinadas a componente curricular Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC) nos cursos de Licenciatura em Matemática da UNESP de Bauru, Ilha Solteira, Presidente 

Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto. Neste artigo o objetivo é avaliar em que medida essas 

atividades, nesses cursos especificados, cumprem os objetivos promulgados pela lei que as 

instituíram. A análise, pautada no referencial teórico-metodológico de Pierre Bourdieu (1931-2002), 

é de natureza quali-quantitativa. Foi realizada a partir de questionários respondidos por 219 

egressos dos seis cursos de Licenciatura, e permitiu interpretar as AACC como um espaço do 
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currículo de reprodução e inculcação do habitus do matemático, justamente relacionadas com as 

práticas e/ou conhecimentos dos matemáticos e tendem a valorizar a matemática acadêmica em 

detrimento à formação pedagógica, social e cultural do futuro professor de matemática. 

O Estado Brasileiro, por meio de órgãos vinculados ao Ministério da Educação (MEC), tem 

procurado intervir nos cursos de formação de professores através de deliberações oficiais, dentre as 

quais destacam-se a instituição de Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica (DCNFPEB). Essas deliberações, no entendimento de Macedo (2003, p. 39), têm 

como objetivo a regulação social, o “[...] controle curricular e preconizam alterações nos espaços 

institucionais de formação”. Isto porque o documento das diretrizes incluiu novos componentes 

curriculares, com destaque para as AACC, tema deste trabalho.  

Com carga horária mínima de 200 horas, as AACC são um espaço aberto do currículo, 

organizado em um conjunto de atividades, que poderão ser escolhidas e desenvolvidas pelos alunos 

durante o seu percurso de formação. Segundo os documentos oficiais – Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (DCNFPEB), em nível superior e 

seus respectivos pareceres e resoluções – a inserção dessas atividades tem o intuito de assegurar a 

introdução de novos elementos teórico-práticos, além de promover a ampliação da formação 

cultural dos licenciandos. Um outro aspecto dessa exigência legal parece ser o entendimento de que 

o futuro professor não pode ter uma formação em que o conhecimento se restrinja somente à sua 

área do conteúdo específico (matemática, história, sociologia, etc.).  

Além disso, as AACC enquanto atividades enriquecedoras ao currículo dos cursos de 

Licenciatura em Matemática estão em consonância com as pesquisas referentes a formação de 

professores, como as de Gatti (2009), Fiorentini et al. (2002), Tardif (2007) e Imbernón (2006), que 

apontam a importância e a necessidade de abarcar outros conhecimentos, além dos específicos, para 

a formação docente, tais como o conhecimento pedagógico, o conhecimento do contexto escolar do 

aluno e da escola, o conhecimento de ética, política e cultura, dentre outros. Se é unanimidade 

aceitar a importância da formação cultural, nosso interesse passa a ser, em que medida essa 

proposta está sendo contemplada, nos cursos de Licenciatura em Matemática, em uma universidade 

pública do estado de São Paulo, de reconhecida qualidade?  

As orientações legais, ao serem tomadas como referência para a elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Licenciatura em Matemática, podem ser interpretadas a luz das 

condições históricas dos cursos, nas instituições em que são ofertados. A legislação, instituições e 

pessoas – cujas ações são demarcadas também pelo espaço que ocupam na sociedade e nas 
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instituições – formam um conjunto de estruturas estruturantes, na perspectiva de Bourdieu (2011), 

que oferece as condições, o contorno e a sustentação de um determinado tipo de formação de 

professor. Nesse sentido, conforme destaca Farias (2017), conceitos, como habitus, campo e 

capital, têm-se mostrado potentes quando se pretende interpretar fenômenos sociais nas diversas 

áreas do conhecimento. Dessa forma, tomamos como base a compreensão de que a matemática 

pode ser entendida como um campo social específico, no qual consideramos como polos de disputa 

a matemática acadêmica, praticada por matemáticos, e a matemática escolar, praticada por 

professores (FARIAS, 2017). 

A constituição dos dados referentes às AACC, nos cursos de Matemática da UNESP, se deu 

a partir de consultas aos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de cada unidade, das matrizes 

curriculares, dos catálogos para alunos, normas/regulamentos e fichas de registro das AACC. Para 

realizar a análise dos objetos constituídos, na pesquisa, utilizamos o processo de “emparelhamento 

ou associação”, que segundo Fiorentini e Lorenzato (2012) consiste em uma estratégia de análise de 

informações a partir de um modelo teórico prévio (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 138-

139), um processo que visa relacionar uma teoria com as informações obtidas de um dado objeto 

O texto se organiza a partir de uma discussão sobre formação de professores. Em seguida, 

os conceitos da teoria de Bourdieu serão considerados e a ideia de campo da matemática, assim 

como a de habitus serão estudadas mediante a análise das AACC.  Por fim, concluímos que as 

AACC se tornam um espaço do currículo de reprodução e inculcação de uma hierarquia das práticas 

matemáticas, ao mesmo tempo em que pode ser compreendida como uma estratégia de inculcação 

do habitus do matemático.  

QUAL FORMAÇÃO CULTURAL DEVE COMPOR A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA? 

As pesquisas relativas à formação de professores têm destacado a importância das atividades 

culturais na formação de professores. Kramer (1998), por exemplo, ao defender uma política de 

formação cultural para docentes, o faz a partir do entendimento de que essa formação “é parte do 

processo de construção da cidadania, é direito de todos [...]” (KRAMER, 1998, p. 21). No 

entendimento da autora essa formação deve assegurar aos professores o acesso às mais variadas 

formas de expressão artística, 

Por que formação cultural? Porque com a literatura, o teatro, o cinema, a poesia, a 

música, as conquistas da mídia, da Informática e também com a escola podemos nos 
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constituir como seres humanos críticos, imbuídos de uma ética e de vontade de agir 

em prol da justiça, da solidariedade e de um espírito de coletividade que teimamos 

ainda em defender (KRAMER, 1998, p. 23). 

A autora destaca a riqueza do mundo da literatura e das experiências culturais na vida do 

professor, e enfatiza a questão da importância desta formação, defendendo uma política de 

formação que assegure a todos os professores o acesso a cinemas, centros de cultura, museus, 

revista, etc.  Um argumento semelhante é utilizado por Nogueira (2010), quando destaca que, 

“como formador de futuros cidadãos, o professor, antes de tudo, precisa estar conectado com 

o mundo da cultura, cultura essa entendida como patrimônio de todos” (NOGUEIRA, 2010, p. 

11, grifo nosso). Os professores devem, ao longo da vida profissional, segundo Nogueira (2008), ter 

contato com o mundo da cultura de forma intensa e diversificada, uma vez que tais 

oportunidades possibilitam ampliação dos horizontes, novas formas de enxergar a realidade, os 

valores, a sociedade, enfim a vida. 

Desta maneira, a universidade precisa desenvolver atividades culturais, ampliando as 

possibilidades de fruição dos acadêmicos. Sobre essa questão Nogueira (2008, p. 39) destaca que 

tanto alunos quanto professores “[...] não conseguem, efetivamente, investir na própria formação 

cultural, sem pelo menos um incentivo por parte das universidades ou locais de trabalho”. A autora 

sugere que, para assegurar formação cultural dos professores, a universidade poderia: incluir 

atividades culturais no currículo; elaborar um projeto de curso (formação de apreciadores de arte, 

formação de bons leitores) no qual a formação cultural permeasse todas as disciplinas do currículo 

como práticas comuns entre os professores formadores; promover, na formação continuada dos 

professores da educação básica, bem como em seu projeto político-pedagógico, a produção e 

veiculação de eventos artísticos e literários. 

As implicações da formação cultural do professor na escola também é objeto de estudo de 

Neitzel e Carvalho (2013). Para as autoras, “a busca pelo conhecimento dá‐se por diversas vias e 

uma delas é pelo acesso aos bens culturais. Por meio da arte, o sujeito amplia sua capacidade de 

reflexão e percepção, assim como sua sensibilidade” (NEITZEL; CARVALHO, 2013, p. 1023). Isto 

é, a partir da relação com a arte, o sujeito ampliaria, pela reflexão, percepção e sensibilidade sua 

compreensão daquilo que o rodeia. Carvalho (2001) aponta para a importância de se defender uma 

orientação cultural na formação dos professores "envolvendo a dimensão da apreciação estética, a 

imersão em espaços culturais e artísticos” (CARVALHO, 2001, p. 76), mas, alerta que as questões 

culturais não têm sido incluídas de forma explícita e sistemática nos processos de formação. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 714 

Almeida (2010, p. 15), por sua vez, sustenta a ideia de que quanto maior e mais variado for o 

repertório cultural dos professores, mais numerosas e apropriadas serão as escolhas possíveis para 

que este possa mediar a construção de conhecimentos por parte dos alunos. Nesse sentido, a 

ampliação do repertório do professor associa‐se, diretamente, ao contexto da escola e à prática 

docente. 

Além disso, pode-se supor também que a desigualdade de desempenho profissional de 

professores poderia ser explicada, em parte, pelas diferenças de seu capital cultural (SILVA, 2004). 

Isto porque, segundo Silva (2004), o repertório cultural e o gosto pessoal dos professores podem 

interferir diretamente na escolha das atividades cotidianas, na apreciação das produções discentes e 

na seleção de recursos e materiais didáticos. Ao efetivar a docência este professor pode expor traços 

de seu processo de socialização e revelar a sua origem social e cultural. Ainda, nesse sentido Silva 

(2004) argumenta que o capital cultural, na dinâmica da prática pedagógica, pode ser uma 

ferramenta valiosa capaz de proporcionar aos professores instrumentos que podem garantir a 

qualidade do ensino oferecido aos alunos. De acordo com a autora, “do capital cultural adquirido 

pelo professor vem a fertilidade das mediações criativas que implementam as especificidades dos 

conteúdos que ministra” (SILVA, 2004, p. 59). Dessa forma, segundo Silva (2004, p. 59.), a 

aquisição de capital cultural poderia trazer desdobramentos que enriqueceriam a prática pedagógica 

“tornando-a mediada por criatividade nos exemplos que formula, por estabelecer relações com áreas 

afins, etc.” 

Wink Júnior, Ribeiro e Florissi (2017, p. 344) destacam que o capital cultural do professor 

poderia contribuir para o aprendizado do aluno e os mecanismos pelos quais isso ocorreria, seriam 

dois. O primeiro é que professores com maior nível cultural podem obter êxito em estimular o 

consumo de bens e serviços culturais das crianças. O segundo é que docentes com maior nível de 

capital cultural podem adotar práticas de ensino melhores e mais variadas, o que poderia favorecer 

tanto a adaptação da criança ao ambiente escolar quanto o estímulo ao desenvolvimento de suas 

habilidades. Nesse sentido, um docente que se interessa por música poderia compartilhar esse 

interesse com os alunos, embora a disciplina ministrada por ele seja a Matemática por exemplo. 

Os trabalhos destacados se relacionam pelo viés da formação cultural estar atrelada as 

práticas dos professores em seus âmbitos profissionais. Alguns autores concebem essa formação 

como propiciadora de ampliação de repertório e sinalizam em suas pesquisas o acesso a bens 

culturais como eixo diferencial dessa formação propiciada pelas instituições de ensino. Nesse 

sentido, a inserção de componentes curriculares, como as AACC podem conferir aos currículos de 
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formação docente maior atenção a este tipo de formação, justificada pela repercussão que essas 

práticas podem ter, prioritariamente, no contexto escolar. No contexto dos espaços de formação, a 

formação cultural configura-se como um grande campo teórico para pensar processo educativos, 

marcados pelas experiências culturais presentes no trabalho de formação docente. Contudo, como 

será possível verificar no decorrer deste artigo, a formação cultural aludida, segundo a percepção 

dos egressos, parece não ocorrer nos cursos analisados.  

AS AACC COMO UM ESPAÇO DO CURRÍCULO DE INCULCAÇÃO DO HABITUS DO 

MATEMÁTICO  

Nas posições assumidas pelos sujeitos nos espaços sociais, o conceito de campo traz a 

compreensão de certos espaços de disposições sociais, nos quais determinado tipo de bem é 

produzido, consumido e classificado. Esse conceito representa, ainda, o espaço social de dominação 

e de conflitos, tendo cada um sua autonomia e sendo detentor de suas próprias regras de 

organização e hierarquia social. Sendo assim, a fim de que um campo tenha êxito, faz-se necessário 

a existência de elementos de disputa e pessoas aptas na disputa do jogo, detentoras de habitus que 

reconheçam e considerem as regras inerentes ao jogo, os objetos de disputas etc. (BOURDIEU, 

2011). 

A partir do reconhecimento da matemática como um espaço de lutas e tomando como base a 

compreensão de campo exposta por Bourdieu (2011), a matemática é tomada, conforme Farias 

(2017), como um campo no qual o autor considera como polos de disputa a matemática acadêmica, 

constituída e construída na prática dos matemáticos e pelos matemáticos, e a matemática escolar, 

praticada pelos professores e voltada para o ensino (MOREIRA; CURY; VIANNA, 2005).  

A questão do habitus que se propõe a discutir, neste trabalho, diz respeito ao habitus 

científico dos matemáticos que, conforme destaca Farias (2017), impõem aos estudantes da 

graduação, por meio das práticas que são desenvolvidas nesses cursos, maneiras de ver a 

matemática, de ver a educação e o ensino dessa disciplina, bem como a maneira de se ver dentro do 

campo. Essa imposição vai moldando o fazer, a prática, desses estudantes e, portanto, vai 

estruturando o habitus, que ao mesmo tempo é estruturado por condições sociais nas quais essa 

mesma prática se realiza.   

As práticas dos integrantes de um mesmo grupo de um campo se correlacionam porque cada 

um se ajusta ao outro adotando seus regulamentos próprios, apresentando um mínimo de 

concordância entre os habitus dos agentes mobilizadores (docentes dos cursos) e das disposições 
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suscitadas nos indivíduos (alunos destes cursos de graduação) que se identificam com as práticas do 

grupo. Segundo Kessler (2003), o habitus do professor de matemática privilegia o racional, o 

quantificável e o que pode ser verificado. Em contrapartida, “desvaloriza elementos da ordem do 

sensível, como a emoção, a intuição, a imaginação” (KESSLER, 2003, p, 244).  

Analisando o tipo de AACC validadas pelos egressos foi recorrente a participação em 

pesquisas de Iniciação Científica (IC), grupos de pesquisa, eventos científicos e publicações de 

trabalhos. Alguns egressos relataram a participação em programas de Iniciação à Docência, 

monitorias e eventos/atividades ofertadas pelos cursos. Assim, foi possível constatar que a grande 

maioria dos estudantes não participaram de muitas atividades desvinculadas à Academia. Isto 

porque, o capital cultural incorporado pelos egressos no decorrer de sua trajetória universitária 

incide em suas escolhas, o que sugere a propensão em investir nas atividades legitimadas pela 

universidade (campo dominante), isto é, as atividades mais “rentáveis”. Com base em Bourdieu 

(2011), apreendemos que as atividades rentáveis estão diretamente relacionadas ao campo científico 

que determina (rege) a Ciência. As atividades rentáveis possibilitam ao estudante a obtenção do 

reconhecimento dos seus pares. Tendo em vista a escolha dos estudantes pelas atividades 

acadêmicas em detrimento do envolvimento em atividades não acadêmicas, inferimos que tais 

atividades são vistas como menos rentáveis no espaço universitário e, portanto, a escolha é balizada 

pela instrumentalidade do sucesso escolar, categoria constitutiva para a inserção e o reconhecimento 

do estudante. 

As escolhas, a prática, trazem à tona as estratégias de conservação da ordem do campo e 

consequentemente as formas de manutenção das posições sociais desses agentes. A formação de 

professores torna-se, ao mesmo tempo, um instrumento e um espaço de manifestação dessas 

estratégias. Isto porque os cursos enquanto instituições do campo acadêmico, por meio de seus 

agentes, conforme destaca Alvermann et al. (2011), tenderiam a reforçar e a valorizar o capital 

possuído dentro do campo a partir da percepção dos capitais mais valorizados nesse espaço. 

Segundo Farias (2017) esses valores não seriam apenas percebidos, mas inculcados. Além disso, 

mesmo ao reconhecerem os capitais mais valorizados os agentes se encaminhariam na direção do 

campo de possibilidades que se apresenta a cada um. 

 Para Bourdieu (2009), por ser dotado de um habitus, o agente é, ao mesmo tempo, 

individual-coletivo e coletivo-individual. Deste modo, seu posicionamento no mundo social é o 

resultado das afinidades de disposição e da orquestração de habitus, tanto individual quanto 

coletivo. Essa orquestração é conjuntural, quer dizer, depende da conjunção necessária de 
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disposições semelhantes e de acontecimentos desencadeadores – além de um discurso que assegure 

a eficiência simbólica do habitus, um discurso de autoridade que seja capaz de autorizar. 

O processo de identificação e/ou homologia é inconsciente, não é desejado nem calculado. 

Como o que acontece com o aluno quando assimila os seus interesses com os do seu orientador, 

isso só pode ser eficaz no ponto de vista simbólico, pois constrói a base de uma afinidade, garantida 

pela homologia das posições, entre os habitus do orientador e dos orientados. As afinidades 

decorrentes da orquestração dos habitus facilitariam a costura de vínculos entre os agentes e 

facilitaria a inserção no campo. Além de uma cumplicidade, há um sentimento de afeição, 

admiração e gratidão, resultado da violência simbólica que está no princípio da inculcação da 

crença. Como destacado na fala de um dos egressos a seguir:  

Eu acho que as AACC são importantes para a nossa formação porque a gente pode 

validar os artigos e a Iniciação Científica que a gente desenvolveu. Alguns amigos 

meus tiveram dificuldade de cumprirem as AACC, eu não. Como na minha IC eu tive 

a sorte de fazer com um professor muito bom, que publica bastante e depois foi meu 

orientador de mestrado, [...] eu acabei conseguindo apresentar os resultados da IC em 

vários eventos e publicar dois artigos, então eu tinha mais horas do que o necessário 

(EGR-107).   

A partir do referencial adotado entende-se que os orientadores e as experiências e o 

aprendizado durante a orientação têm impacto sobre muitos aspectos da vida acadêmica do 

orientando. Para Santos (2013), a formação do estudante, atrelada ao desenvolvimento de pesquisa 

na graduação, vincula-se, também, às práticas do produtivismo acadêmico. Na compreensão da 

autora, a inserção dos alunos de graduação em projetos de pesquisa tem a função de prepará-lo para 

a pós-graduação, visto que a pesquisa na graduação consolida as práticas de produção e reprodução 

do conhecimento presente na pós-graduação.  

As estratégias dos estudantes podem ser identificadas como ações práticas resultantes de 

estímulos de uma situação social específica, como por exemplo um Currículo Lattes competitivo, e 

tendem a se adequarem às necessidades/demandas impostas, algumas vezes oriundas das agências 

de fomento, dos cursos e orientadores ou, ainda, produto dos conflitos/anseios internos dos 

estudantes. A noção de estratégia se refere, ainda, às práticas que são inconscientes, dadas como 

congênitas, evidentes e produto dos habitus adaptados à demanda social. As estratégias possibilitam 

o enfrentamento de circunstâncias imprevisíveis e novas causadas pelo habitus, ainda que 

demonstrem que são desenvolvidas em finalidades explícitas. Para Bourdieu (2009, p. 102), as 
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estratégias mais rentáveis são determinadas “aquém de todo cálculo e na ilusão da mais autêntica 

sinceridade, por um habitus objetivamente ajustado às estruturas objetivas”.  

Nesse sentido, os estudantes de graduação acabam se utilizando de diferentes estratégias 

para se inserir, se manter e avançar em seus cursos, compreendido pelo processo de incorporação de 

um tipo de habitus. Um habitus capaz de induzir esses estudantes a reconhecerem os símbolos 

distintivos de poder do campo, “[...] e esse reconhecimento dá-se não só pelo poder da inculcação, 

mas pela inculcação de um poder, de um modo de ser distinto” (FARIAS, 2017, p. 96). No processo 

de incorporação do habitus desejado dois egressos relataram que foi necessário se absterem de 

participar de atividades culturais para conseguir dar conta das demandas do curso para aquele 

momento.    

No primeiro ano do curso já tinha um objetivo não queria ser professor da educação 

básica queria ser matemático, então eu participei intensamente de atividades como 

congressos e eventos de Matemática, fiz Iniciação Científica, participei do PET e até 

publiquei alguns trabalhos relacionados a minha IC. Foram essas atividades que 

validei com AACC, uni o útil ao agradável, eu precisava engordar meu Currículo 

Lattes e precisava cumprir as horas de AACC para me formar. Então não fiz nenhum 

tipo de atividade extra, nenhum tipo de atividade cultural oferecida pela universidade, 

como a participação em coral ou grupo de teatro, mesmo porque o tempo que eu tinha 

era dedicado a passar nas disciplinas com boas notas e cumprir minhas obrigações 

com a IC e o Programa de Educação Tutorial (PET) (EGR-30). 

Validei como AACC as atividades relacionadas a minha pesquisa. Por isso quando 

você perguntou se meu curso contribuiu para a ampliação do meu repertório cultural 

eu disse que não, [...] tinha alunos muito bons na minha turma e todos nós 

concorremos ao mestrado e as bolsas, então não tinha como participar de coral ou 

grupo de teatro, eu tive que focar, o curso e IC exigiam isso (EGR-7). 

Conforme destaca Santos (2013) no mercado acadêmico a Iniciação Científica tem-se 

tornado pré-requisito para o ingresso no mestrado e, posteriormente, no doutorado, por propiciar 

experiência acadêmica aos estudantes (estruturação do habitus), elementos fundamentais para a 

atuação na pós-graduação. A composição do habitus dos estudantes vai sendo validada e perpetuada 

pelas proposições do campo acadêmico da matemática que predispõem as ações. Portanto, 

responder com o habitus esperado tende a ser normalizado entre os agentes. O estudante 

interessado busca se adequar às imposições do sistema, compreendendo quando é necessário se 

adaptar ou melhorar seu desempenho. 
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CONCLUSÕES 

A teoria de Bourdieu possibilitou reflexões sobre os processos no interior dos cursos de 

Licenciatura em Matemática da UNESP que conferem menor prestígio às práticas, que visam 

ampliar a formação dos licenciandos, para além da matemática específica. Nesse sentido, a 

formação cultural defendida em documentos como as diretrizes para a formação de professores e 

por pesquisadores da área de Educação e Educação Matemática, continua deficitária nestes cursos, 

em alguns casos, a análise indicou, que não se realiza. A forma como a componente curricular, 

AACC, é desenvolvida não cumpre a ampliação do repertório cultural dos licenciados, um dos 

objetivos dessas atividades. As AACC contribuem para uma formação que está muito próxima da 

matemática acadêmica, mais distante da prática profissional do professor, perpetuada pelas 

proposições do campo que predispõe as ações. Essas atividades acabam se constituindo em uma 

boa maneira de inculcar o habitus do campo, do matemático. 
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Resumo 

Tendo como referência estudos a respeito da formação de professores e as diretrizes para formação de 
professores e como lócus empírico os cursos de Licenciatura em Matemática da UNESP, este artigo 
aborda resultados de pesquisa que teve como objetivo apresentar interpretações para o 
desenvolvimento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), componente curricular 
obrigatória nos cursos licenciatura de todo o país desde 2002. Segundo os documentos oficiais a 
inserção dessas atividades tem o intuito de promover, entre outras coisas, a ampliação do repertório 
cultural dos futuros docentes, uma cultura geral ampla para o desenvolvimento da sensibilidade que 
qualificaria a intervenção educativa. Com carga horária mínima de 200 horas, as AACC são um espaço 
aberto do currículo, organizado por cada coordenação de curso em um conjunto de atividades que 
poderão ser escolhidas e desenvolvidas pelos alunos durante o seu percurso de formação. O trabalho 
apresenta natureza quali-quantitativa, a amostra de participantes foi composta por 219 egressos de seis 
cursos de Licenciatura em Matemática da UNESP, que responderam um questionário. A investigação 
sociológica, realizada mediante a noção de campo, permitiu interpretar as AACC como um espaço do 
currículo de reprodução e inculcação do habitus do matemático. Essas atividades, legitimam um certo 
tipo de capital, que por estar relacionado com práticas e/ou conhecimentos pertinentes ao campo da 
matemática, tendem a valorizar a matemática acadêmica em detrimento de uma formação pedagógica, 
social e cultural do futuro professor de matemática desses cursos. Trata-se da valorização de um modo 
específico de ver e de fazer uma matemática que, se distancia da prática docente e, não contempla as 
necessidades culturais do trabalho do professor proposto nos documentos legais. 

Palavras-chave: Atividades Acadêmico-Científico-Culturais; Formação de Professores; Licenciatura 
em Matemática; Teoria de Bourdieu. Campo da Matemática. 
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Resumo 
Analisamos as políticas curriculares para a formação de professores no Brasil por meio de textos 
políticos que visibilizam os sentidos e intencionalidades da docência em diferentes espaços de produção 
do texto político. As investigações se inserem no campo dos estudos de currículo e formação de 
professores e ampliam o debate sobre a escola pública diante de um cenário que difunde o 
gerencialismo e a performatividade da escola e do professor. O primeiro estudo apresenta os discursos 
na política curricular para formação de professores definidos nos pareceres n. CNE/CP 009/2001 e 
2/2015, publicados no Brasil pelo CNE/MEC e a análise se fundamenta na abordagem do ciclo 
contínuo de políticas de Ball e colaboradores. Os documentos evidenciam que a prática, a pesquisa e a 
docência se constituem base da formação do profissional da educação. O segundo estudo analisa textos 
políticos curriculares que evidenciam demandas pela afirmação do Ensino Médio na Modalidade 
Normal (Magistério) no Brasil no Século XX e permitem interpretar disputas discursivas em torno do 
lócus da formação de professores. Apoia-se na Teoria do Discurso com foco nas noções de discurso, 
demandas e políticas de currículo. Os documentos expressam a persistência dessa modalidade no 
cenário educacional brasileiro. Por fim, o terceiro estudo analisa as intencionalidades formativas da 
docência nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Licenciatura. O corpus desse estudo compõe-se 
de quatro PPCs de uma instituição referenciada historicamente na educação profissional. O estudo 
constatou que a prática e o protagonismo docente se constituem em discursos que intencionam a 
melhoria do ensino e que associam a docência à qualidade da educação. As investigações constituintes 
desse painel evidenciam textos políticos que materializam a política de formação docente incorporando 
discursos contingentes e provisórios envoltos na lógica da performance do professor.  

Palavras-chave: Políticas curriculares de formação docente; Ensino Médio na Modalidade Normal 
(Magistério); Projeto Pedagógico de curso; Contexto de produção da política. 

DISCURSOS NA POLÍTICA CURRICULAR PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

TEXTOS OFICIAIS: SIGNIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

Neylanne Aracelli de Almeida Pimenta – UEA 

INTRODUÇÃO 

Formação do professor e currículo têm se apresentado como temas centrais nas reformas 

educacionais, iniciadas no final dos anos 1980 se ampliando nos anos 2000 num conjunto de 

publicações, como parte do movimento de redemocratização brasileira. Estes temas se apresentam 

em discursos que constituem o texto político oficial, objeto de disputa por significação que permeia 

os vários contextos do ciclo de políticas, conforme definidos por Stephen Ball e colaboradores. 

Este período, conforme estudo de Dias (2009) foi rico na produção de textos orientadores da 

formação do professor, representando amplo movimento de lutas de movimentos representativos da 

profissão, publicações e definições de organismos internacionais, com vistas a significar o currículo 

orientador da formação. 
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É um período configurado pela globalização neoliberal, que marcou o contexto dos últimos 

35 anos e que é definido como parte do neoliberalismo, um “conjunto complexo [...] de práticas [...] 

organizadas em torno de certa imaginação de ‘mercado’ [...], cuja meta é universalizar relações 

sociais pautadas  no mercado [...]” e estar presente em todas as áreas da vida humana em discursos e 

práticas, visando o lucro (BALL, 2014, p. 25). 

Com o objetivo de analisar as articulações políticas em torno da produção curricular neste 

contexto, este artigo analisa os discursos que constituíram a política oficial na forma de texto, 

dentre os quais foram escolhidos os Pareceres n. CNE/CP 009/2001 e 2/2015, por serem 

documentos que orientaram a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do 

professor em curso de Pedagogia, no período delimitado para a pesquisa de doutorado (2001 a 

2015) e que se constituem em documentos em vigor. 

Lopes et al (2011) esclarece que o currículo é um texto, logo sem significado fixo. E as 

políticas curriculares se constituem em lutas, negociações e conflitos entre grupos para produzir o 

referido texto e “controlar a sua tradução e sua leitura (2011, p. 149). O Parecer CNE/CP n. 2/2015 

faz menção a esta luta quando, ao tratar da linguagem presente nas Diretrizes, enfatiza: “É 

importante salientar que a formação de profissionais do magistério da educação básica tem se 

constituído em campo de disputas de concepções, dinâmicas, políticas, currículos, entre outros” 

(BRASIL, 2015, p. 5). 

Além disto, o texto oficial também menciona as “várias vozes” presentes no texto, com 

“sons não [...] uníssonos”, o que remete à atuação de comunidades de conhecimento, o que defino 

como compostas por especialistas, professores de universidades, pesquisadores que têm publicado 

sobre a formação de professores no Brasil, dentre outros. Estes constituem o movimento no campo 

da formação de professores, conduzido por “entidades científico-acadêmicas, sindicais, órgãos 

gestores, instituições formadoras, sistemas de ensino, dentre outros” (BRASIL, 2015, p. 8). 

Estudos sobre o currículo como política discursiva foram realizados no Brasil quanto ao 

currículo como instrumento de produção de sentidos, com o objetivo de analisar os sentidos 

presentes nos textos políticos, dentre os quais posso citar: Lopes (2005) Dias (2009), Lopes et al 

(2011), Lopes e Macedo (2011). No entanto, estes estudos em geral não se voltam “para além do 

campo de definição do Estado”, conforme pesquisa realizada por Dias (2009, p. 11). 

A realização do Estado da Arte sobre os campos de formação do professor e do currículo 

constatou que os estudos enfatizam análises da macro política, secundarizando outros atores 

produtores da política. Deste modo, é possível ratificar o resultado do estudo de Dias (2009) quanto 
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à limitação dos estudos no campo do currículo ao “campo de definição do Estado” (op. cit.). 

Complementando esta afirmação, Ball (2014) explica que as análises de política têm sido limitadas 

à dimensão macro (Estado-nação), o mesmo ocorrendo com a investigação e interpretação da 

política educacional. Ambas carecem de uma análise que contemple a interligação e interpenetração 

de dimensões macro e micro. 

Deste modo, este estudo discute a formação de professores, eixo central da política 

educacional, expressa por meio de textos normativos, os quais revelam discursos com prescrições 

quanto a orientações curriculares para a formação e prática docente.  

É importante destacar que a formação do professor se constitui em eixo de reformas 

educacionais, com grande recorrência na orientação de propostas curriculares com foco na definição 

de habilidades, competências e conhecimentos necessários para a meta de ensino com qualidade, 

como principal objetivo aliado a outros, como a definição da identidade profissional e do lócus de 

formação. Esta definição é recorrente, por exemplo, no Parecer No. CNE/CP 009/2001, o qual 

discute proposta de Diretrizes orientada por “competências e áreas de desenvolvimento 

profissional” definidas para a formação de professores” (BRASIL, 2001, p. 6). 

De acordo com este Parecer, as competências superarão “a fragmentação entre teoria e 

prática; ensino e pesquisa” (Idem, p. 22-28), além do que alteram concepção de “conhecimento 

transmitido” para “construído” (Idem, p. 31) e se traduzem em inversão do tradicional paradigma da 

formação: de lista de disciplinas para “conjunto de competências” a serem construídas ao longo da 

formação (Idem, p. 51). 

Vale destacar que os textos políticos são definidos neste estudo como textos normativos 

(Pareceres). Estes são textos marcados pela ambivalência, pela ausência de sentido único, fixo, 

permitindo a fixação de diversos sentidos; são também marcados pela contingência, revelam poder 

e significação, expressos na luta por um consenso sempre provisório devido a existência de 

significantes variantes. 

Nesta análise caracterizo os textos das propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação do professor, a partir da leitura dos Pareceres que originaram as Diretrizes Curriculares, 

identificando os discursos sobre esta  formação quanto a orientações para a produção de currículos 

desta formação, trazendo para o debate os textos normativos selecionados para o estudo, com base 

na pesquisa documental em fontes secundárias, os quais, conforme Ball (2014) compõem o 

contexto da normatividade e se enquadram em discurso como texto, correspondendo ao contexto da 

prática.  
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Portanto, seguindo o pensamento de Stephen Ball, este estudo não conclui oferecendo 

orientações quanto a produção curricular, mas provoca reflexões acerca dos discursos (mensagens) 

políticos e seus reflexos no currículo proposto para a formação de professores em curso de 

Pedagogia, em sua ênfase à formação para a docência e sua prática profissional. 

O CICLO DE POLÍTICAS E O CURRÍCULO COMO POLÍTICA DISCURSIVA 

O currículo, tema central nas reformas implementadas pela política educacional nas últimas 

décadas, tem sido relacionado ao discurso da qualidade da educação (DIAS, 2009; BOLSON, 2016; 

BORGES, 2015). Como parte desta política, textos são produzidos a partir de articulação discursiva 

entre demandas, com vistas a hegemonizar uma proposta ou projeto de formação pela produção 

curricular.  

Nesta perspectiva, parto da compreensão de que o currículo é campo de luta por 

significação, por meio de articulações, pelas quais demandas específicas se unem compondo uma 

perspectiva universal, defendida como representante do ideal de todos numa sociedade.  

Para orientar esta análise adoto a abordagem do “Ciclo Contínuo de Políticas” proposta por 

Stephen Ball e colaboradores. Esta abordagem analisa questões mais amplas de política 

educacional, explicando que a definição de “arenas” ou “contextos” de produção de políticas pode 

fornecer subsídios para análise dos discursos dos textos políticos orientadores da formação de 

professores. 

Em sua análise quanto a adoção da “abordagem do ciclo de políticas” resultante de 

pesquisas na “área de implementação de políticas educacionais”, Mainardes (2006a, p. 101-102), 

além de pontuar a sua importância para os estudos no Brasil, identifica a inexistência de referenciais 

de análises consistentes. 

Conforme Lopes (2011, p. 29), a análise das políticas curriculares, a partir do ciclo de 

políticas, permite compreender que as pesquisas neste campo não podem atribuir maior relevância 

ou exclusividade às ações do Estado ou das instituições escolares, mas considerar “as dimensões 

macro político-econômicas”; é necessário, a exemplo do que Stephen Ball realiza em suas 

pesquisas, ao adotar o Ciclo, a profundar as relações global-local (Lopes e Macedo, 2011, p. 252). 

Tomando por base este método de análise de políticas, Ball e colaboradores situam o estudo 

no contexto da globalização, considerado significativo para compreender a relação entre as posições 

macro e micro. Justificam esta ênfase ao contexto não como forma de “explicar quase tudo”, mas 
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talvez como marco de um conjunto de estratégias para a constituição de ações com “efeitos 

mutuamente constitutivos”, conforme Reus-Smith (1996, apud BALL, 2001, p. 102). 

A abordagem de Ball foi definida por Mainardes (2006b) como importante para a análise de 

políticas, apesar de algumas críticas, contribuindo à compreensão do desenvolvimento de políticas 

sociais e educacionais, por meio da análise da natureza complexa e controversa da política 

educacional e seus efeitos na produção de políticas curriculares.  

O “ciclo de políticas” se constitui numa abordagem desenvolvida pelo sociólogo inglês 

Stephen Ball e colaboradores para análise crítica da política educacional da Inglaterra nos anos 

1980. Conforme Lopes (2016) esta abordagem foi incorporada na análise de vários teóricos do 

campo do currículo no Brasil e no exterior, assim como promoveu a concepção de prática como 

parte da política ou como política, promovendo mudança na concepção de grupos de pesquisa 

quanto a “prática como espaço de implementação reduzido à simplicidade dual da resistência 

frontal ou aceitação submissa” (2016, p. 3). E pode ser definida como um “modelo heurístico”, 

capaz de orientar a investigação da política curricular (LOPES, 2011) 

Para Ball, o “ciclo” se relaciona ao que os autores supracitados chamam de circunstâncias ou 

contextos de produção. Este ciclo passou por um processo de configuração e reconfiguração, à 

medida em que as análises permitiram aos autores identificar a variedade e complexidade de lutas 

que caracterizam o processo político. 

A abordagem trata de contexto. Para esclarecer quanto a isto, entendo que o contexto não 

tem uma compreensão limitada à uma noção física ou geográfica de um lugar, mas é uma 

representação que opera nas definições investigativas, com limites. O “ciclo” é formado por três 

contextos primários inter-relacionados, apresentando “arenas, lugares e grupos de interesse e cada 

um deles envolve disputas e embates” (MAINARDES, 2006a, p. 50). Estes contextos são:  

● “Contexto de influência”, ponto de partida para elaboração de políticas e discursos de 

base, no qual grupos disputam entre si para influenciar definições de metas educacionais; 

● “Contexto da produção de textos”: elaboração de textos, comentários, pronunciamentos, 

interpretações, na forma de “intervenções textuais” que representam a política 

(MAINARDES, 2006a, p. 52); 

● “Contexto da prática”, no qual se processam as consequências dos textos, pois os textos 

podem sofrer interpretações e recriações pelos profissionais, com base em suas 

“histórias, experiências, valores e propósitos”. Por este motivo, o texto político poderá 

ter “uma pluralidade de leituras, em razão da pluralidade de leitores” (2006, p. 53). 
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Neste contexto, Ball passa a discutir a “política como discurso”, atualmente parte da 

discussão que compõe as pesquisas do grupo de estudos em currículo no Brasil e discute a 

construção ou produção de significação pela política, através da definição e implementação de 

propostas curriculares. Com base nesta discussão, serão analisados os textos normativos no item 

seguinte. 

POLÍTICA DISCURSIVA NOS TEXTOS OFICIAIS 

Ampliando a discussão anterior, apresento breve caracterização dos textos normativos 

oficiais, com vistas a identificar a representatividade da política curricular e possíveis indicadores 

ou marcadores presentes nas Diretrizes curriculares para a formação do professor, propostas pelos 

Pareceres publicados nos anos 2001 e 2015 em apreço neste artigo, dois dos documentos que 

compõem a pesquisa de tese em curso. 

Antes de tratar destes indicadores, numa primeira leitura dos pareceres que propuseram o 

currículo da formação do professor, foi possível inferir que o arranjamento de populações de 

professores sem formação, em tabelas estatísticas do início dos anos 1990, que evidenciam um 

contingente elevado de professores sem formação em nível superior, deu base para o discurso da 

produção de currículos e programas de formação do professor.  

Trata-se de um governo ou governança, usando expressão de Ball (2014), orientado por 

números, como justificativa construída e disseminada na forma de intervenção textual via pesquisa 

com arranjamento estatístico, divulgada em documentos normativos, para fundamentar reformas. 

Ball (2014, p. 69) explica, ainda, que esta orientação traduz o que Ozga (2000) define como 

“conhecimento governante”, definido como “um novo tipo de conhecimento – um regime de 

números [...]”, como estratégia de controle.  

E, no marco do conjunto de atos normativos para propor mudanças, destaquei a afirmativa 

de que não se partiu do zero, mas da soma de críticas, reflexões, avaliações, respostas aos 

movimentos sociais, avanço científico e tecnológico e de experiências exitosas em Instituições de 

Ensino Superior em contexto nacional e global (BRASIL, 2001). 

Como parte da análise realizada, indicadores ou significantes foram identificados na leitura 

dos textos oficiais, estes reforçam um discurso político que tem como eixo excelência ou qualidade. 

Este indicador tem sido recorrente em documentos normativos, refletindo a doutrina de mercado 
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livre e de políticas libertárias, para cujos objetivos, segundo Ball (2014), “Temas, questões, 

relatórios e propostas de políticas [...] reaparecem e repetem-se em cada localização” (2014, p. 55). 

Deste modo, a produção de currículo para a formação de professores tem se revelado como 

uma luta por significação que se efetivou nos Pareceres n. CNE/CP 009/2001 e 2/2015, em 

discursos com ênfase à qualidade da educação. E, particularmente no Parecer CNE/CP 2/2015 se 

apresentam como “qualidade do ensino”; “direito e qualidade à educação”; “garantia de padrão de 

qualidade”, dentre outros. 

A efetivação desta qualidade tem como princípios orientadores da formação, o 

desenvolvimento de competências, ênfase à prática, à pesquisa e à docência enquanto base da 

formação do profissional da educação. Entendo, deste modo, o currículo como política discursiva e 

campo de luta e de contestações. Portanto, concordo com Hall (1997) citado por Dias (2009, p. 21) 

que este “implica a produção de conhecimento através da linguagem e da representação”. 

Quanto ao significante competência ou competências, este é citado quarenta vezes no texto 

Parecer n. CNE/CP 009/2001, o que reforça a repetição comentada por Ball (2014) e representa 

“valores profissionais coletivos [...] substituídos por valores comerciais, e professores [...] 

despojados de sua expertise e julgamento” (2014, p. 69). 

Dias (2009, p. 82) explica, ainda, que este discurso se associa ao ideário de orientar a 

formação em “conhecimento científico-tecnológico e de cultura” e se constitui como uma das 

demandas de formação, que têm o currículo e sua organização como eixo central, além de constituir 

projetos de formação e publicações.  

Além disto, pela citação acima, posso relacionar o significante competência ao da avaliação 

e que atende à performatividade, pois, conforme Ball (2014, p. 66), corresponde à “gestão por 

desempenho” que “incita-nos a tornarmo-nos mais efetivos, a trabalharmos em relação a nós 

mesmos e a sentirmo-nos culpados ou inadequados se não o fizermos” 

Aliás, o próprio discurso do Parecer n. CNE/CP 009/2001 parece reforçar este dado, quando 

define a avaliação “como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de 

lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas 

[...]” (BRASIL, 2001, p. 33). 

Vale ressaltar quanto a esta questão, a análise realizada por Díaz-Barriga (2008) sobre os 

discursos da avaliação educacional. Para o autor, estes discursos estão associados a bases 

behavioristas e positivistas, constatação que chegou ao analisar a literatura educacional sobre 
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avaliação e manuais elaborados para orientar a prática de professores. Estas publicações revelam 

semelhanças e poucas diferenças, não refletindo uma clara concepção de educação, aprendizagem, 

homem, sociedade.  

 Além dos significantes já citados, identifiquei o “princípio metodológico” orientador da 

aprendizagem no curso de formação do professor, definido como “ação-reflexão-ação”, o que o 

texto oficial apresenta como “uma das estratégias didáticas privilegiadas” (BRASIL, 2001, p. 41). 

Este indicador ou significante é um termo adotado por Donald Schön, para o qual, com este 

conceito o professor aprende a partir da análise e interpretação de sua própria atividade. 

Este se caracteriza por um significante que reforça em ambos os documentos a ênfase à 

prática, de modo a endossar o discurso segundo o qual os cursos de formação do professor foram 

baseados no aspecto teórico, com pouca inserção na prática e que, por esta definição, foi 

responsável por uma formação ineficiente por não ter sido capaz de preparar profissionais geradores 

de elevados índices de aprendizagem e, por esta via, de financiamento. 

Vale ressaltar que as características ou indicadores do texto político, conforme Ball (1994; 

1998); Ball e Bowe (1998); Codd (1998) e Laclau (1993) citados por Dias (2009), são definidos por 

grupos com influência na política; são discursos de Estado que atendem a certos objetivos, ao 

mesmo tempo em que buscam mascarar conflitos e gerar consensos para garantir hegemonia; são 

contingentes e provisórios (podem gerar vários sentidos, conforme interpretação dos leitores); são 

parciais por não contemplarem todas as vozes ou ideias; são híbridos e marcados por antagonismos 

resultantes de posições em conflito e luta por hegemonia. 

A partir dos fundamentos adotados neste texto e aplicados à leitura/análise dos documentos 

normativos, sintetizei o discurso dos textos normativos numa primeira leitura, os quais precisam ser 

ampliados para a busca de identificação dos sentidos da formação e do currículo produzidos pela 

política educacional, assim como ser lidos como sujeitos à reinterpretações, que ocorrerão nos 

contextos de aplicação do currículo proposto pelo estado, ou nos contextos da prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta breve exposição, o objetivo foi apresentar uma análise dos documentos normativos 

orientadores da formação do professor em curso de Pedagogia, para a qual a abordagem do Ciclo 

Contínuo de Política de Stephen Ball e colaboradores foi adotada como metodologia de 
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investigação, com vistas a identificar os discursos do contexto de influência e produção de texto 

marcadores da produção do currículo de Pedagogia. 

 A partir de orientações desta abordagem, alguns significantes puderam ser identificados e 

serão analisados e relacionados à pesquisa sobre os discursos presentes na construção do currículo 

nas duas Instituições públicas de Ensino Superior – IES, que comporão o estudo. 

 Os textos normativos analisados revelam “vozes”, “linguagens”, o que define com discursos 

políticos resultantes de múltiplas articulações, com vistas a fixar sentidos; revelam poder e 

significação, expressos na luta por um consenso sempre provisório devido a existência de 

significantes variantes. 

 A partir das vozes ou representações dos textos oficiais, outras vozes se revelarão, 

recontextualizando-os na forma de pareceres, resoluções e projetos pedagógicos institucionais, 

caracterizando a atuação de sujeitos para a produção curricular no contexto da prática. 

 Portanto, nunca haverá um sentido único, mas diversos sentidos por serem marcados pela 

contingência. E, conforme explicado na introdução deste artigo, não apresento um sentido 

conclusivo, mas a consideração da necessidade de ampliação das pesquisas, de modo a efetivar 

análises macro micro, considerando os diversos contextos da produção curricular. 
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Resumo 

Este artigo é o resultado da investigação dos discursos na política curricular para formação de 
professores, efetivada com base na abordagem do ciclo contínuo de políticas, proposta por Stephen 
Ball e colaboradores. Defendo com Lopes e Macedo (2011) abordagem, em diálogo com outras teorias, 
o currículo como política discursiva e instrumento de produção de sentidos, por meio do que são 
analisados os sentidos presentes nos textos políticos, resultantes da produção em diferentes contextos. 
Para esta análise estudo a produção de políticas nos contextos de definição do texto político durante as 
reformas na formação do professor. Para este estudo selecionei textos oficiais, a saber os pareceres n. 
CNE/CP 009/2001 e 2/2015, publicados no Brasil pelo CNE/MEC, para orientar as referidas 
políticas, no período analisado. Destaco as articulações que marcaram as políticas definidas para a 
formação do professor, pela atuação de sujeitos, comunidades de conhecimento, os quais ao 
disputarem sentidos para o currículo ao longo dos últimos quinze anos, influenciaram, via discursos, a 
definição destas políticas. Os documentos analisados evidenciam a formação do professor como eixo 
centralizador das reformas educacionais, com recorrência na orientação de propostas curriculares com 
foco na definição de habilidades, competências e conhecimentos necessários como meta de ensino com 
qualidade, aliado a outros, como a definição da identidade profissional e do lócus de formação. A 
investigação prioriza discursos resultantes da busca por significação pelos diferentes grupos envolvidos 
na produção curricular oficial, com destaque a significantes como formação/profissionalização do 
professor, competências e pesquisa enquanto núcleo formador com centralidade na prática e as lutas 
para hegemonizar propostas curriculares em disputa neste contexto. 

Palavras-chave: Política discursiva; Formação de professores; Ciclo de políticas. 
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ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL: DEMANDAS E LÓCUS DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES EM DISPUTA 

Ana Paula de Jesus – CEIAA 

INTRODUÇÃO 

A primeira escola normal brasileira foi criada no município de Niterói, Rio de Janeiro, em 

1835. Oferecida no nível secundário, hoje denominado ensino médio, seu objetivo era formar 

professores para atuarem no ensino primário. (LÉLIS, 1986). Passados pouco mais de 180 anos e 

após vivenciar inúmeros movimentos históricos, políticos e sociais, o Ensino Médio na Modalidade 

Normal (Magistério) ainda é uma realidade no cenário nacional. Dados do Censo Escolar da 

Educação Básica de 2017, publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), revelam que 1.177 (mil cento e setenta e sete) instituições públicas (1.109) 

e particulares (68) ofertam este tipo de curso. E mais, que estas receberam um total de noventa e 

quatro mil setecentos e noventa e três matrículas (94.793) somente neste ano. (INEP, 2018). Estes 

dados estatísticos chamam a atenção por diferentes razões, e parte delas será explorada ao longo 

deste trabalho, sem a pretensão de esgotá-la. 

Um viés de análise possível é tomarmos os dados supracitados e compará-los aos censos de 

anos anteriores. Neste caso, observaremos uma queda substantiva no número de escolas da 

educação básica que oferecem esta modalidade de ensino. Por exemplo: se tomarmos o ano em que 

a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 é publicada se verificará que, em 

1996, 5.550 (cinco quinhentos e cinquenta) instituições ofertavam o Ensino Médio na Modalidade 

Normal.  

Vale esclarecer, que a LDBEN 9.394/1996 foi publicada em 20 de dezembro de 1996, e a 

referência ao documento é um marco importante, pois, ao mesmo tempo em que o Artigo 62 admite 

o Ensino Médio na modalidade Normal (Magistério) como formação mínima para atuar como 

professor(a) na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, o quarto 

parágrafo do Artigo 87 anuncia que até o final da então denominada “Década da Educação”, 

somente os professores com nível superior seriam admitidos. Este último dispositivo legal somente 

foi revogado em 4 de abril de 2013 através da Lei 12.796. 

Ou seja, é possível observar as disputas discursivas pelo lócus da formação docente a partir 

do principal instrumento normativo do campo educacional brasileiro e concluir, ainda que necessite 
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de mais elementos para análise, que estes diferentes artigos da LDBEN 9.394/1996 surtiram efeito 

no quantitativo de instituições que continuam a ofertar o Ensino na Modalidade Normal, na inserção 

dos profissionais da educação formados nesta modalidade de ensino no mercado de trabalho tendo 

em vista os pedidos de esclarecimentos encaminhados ao Conselho Nacional de Educação, e ainda 

no imaginário social produzindo sensações de instabilidade e eminente terminalidade do curso, 

alimentados pelos conteúdos de textos legais posteriores, dentre eles o atual Plano Nacional de 

Educação (PNE/2014-2024), Lei 13.005 de 25 de junho de 2014. 

No entanto, apesar deste processo ser imbricado, aposto em outra perspectiva de 

interpretação destes dados estatísticos e dos documentos que serão alvo de análise deste trabalho. A 

saber: os mesmos expressam não somente as disputas pelo lócus de formação de professores, mas 

também as demandas pelo Ensino Médio na Modalidade Normal (Magistério). Algo endossado pela 

persistência do curso no cenário educacional brasileiro, pelo quantitativo de matrículas efetuadas e 

ao se observar os textos políticos curriculares que normatizam o curso, publicados pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE).  

Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo analisar textos políticos curriculares 

publicados no âmbito do Conselho Nacional de Educação (CNE) que evidenciam demandas pela 

afirmação do Ensino Médio na Modalidade Normal (Magistério) no Brasil no Século XX e 

permitem interpretar disputas discursivas em torno do lócus da formação de professores. São eles: o 

Parecer CNE/CEB 01/1999, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores na Modalidade Normal em Nível Médio e a Resolução CNE/CEB 1/2003, que aborda 

os direitos dos profissionais da educação de nível médio, na modalidade Normal. 

Para tanto me apoio na Teoria do Discurso desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal 

Mouffe, Alice Casimiro Lopes e Rosanne Dias. Em especial, as noções de discurso, demandas e 

políticas de currículo, que contribuem para a compreensão dos processos de hegemonização das 

políticas, estas últimas resultantes de expectativas instáveis e das lutas engendradas por grupos 

sociais em diferentes arenas e constituídas em terreno disputado, contingente e precário. O aporte 

teórico-estratégico ao qual faço referência será abordado de maneira mais assertiva na seção a 

seguir. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 734 

APORTE TEÓRICO-ESTRATÉGICO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DO DISCURSO PARA 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

Conforme anunciado na seção anterior, neste trabalho operaremos com a Teoria do Discurso 

(TD) de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e com os estudos de Alice Casimiro Lopes e Rosanne 

Evangelista Dias, por considerá-los potentes para análise dos documentos curriculares. 

 Para estes autores, o discurso é uma unidade complexa entre palavras e ações implícitas ou 

explícitas, que tem natureza material e não ideal, que significa e dá sentido a realidade, e, portanto, 

é constitutivo do social. O sentido, por conseguinte, não resulta de um ato puramente mental, 

intencional ou procedente da racionalidade humana, mas é produzido na medida em que o sujeito 

realiza uma performance e a partir de regras resultantes de processos para os quais não tem 

qualquer controle. (BURITY, 2014; LOPES, 2018) 

 Segundo Laclau e Mouffe (2015), a impossibilidade de uma fixação última de sentido, 

produz, no campo da discursividade, tentativas de fixações parciais (pontos nodais) como um 

esforço para deter o fluxo das diferenças, o que faz com que determinados significantes sejam 

privilegiados no fechamento da cadeia de significação. Para eles, o discurso resulta deste processo 

contingente, provisório e precário de constituição do social, a saber, da prática articulatória, dos 

processos de hegemonização e do entendimento de que toda identidade é relacional (LACLAU e 

MOUFFE, 2015; LOPES, 2011). 

Além disso, de acordo Chantal Mouffe, as relações de poder são constitutivas do social e 

toda objetividade social, toda ordem política resulta de atos de poder, ou seja, são tentativas de 

hegemonização. A ordem hegemônica, portanto, é produzida por meio de “consensos conflituosos”, 

uma vez que o antagonismo e as paixões são inerentes à política e seus processos. Neste sentido, a 

hegemonia resulta da convergência entre objetividade e poder e, esta, hegemonia, também traz este 

caráter provisório, contextual, precário e vulnerável, uma vez que emerge em estabilizações do 

poder e de alguma forma de exclusão. (MOUFFE, 2001; MOUFFE, 2005; MOUFFE, 2015) 

Ora, as articulações discursivas se dão em torno ou a partir de demandas sociais. Segundo 

Ernesto Laclau, a demanda constitui-se como “solicitações e expectativas de grupos sociais que, 

quando não atendidas, podem se transformar em reivindicações em defesa das quais variados 

grupos se unem em uma luta política” (LOPES, 2011, p.42).  Para o autor, a demanda é a unidade 

mínima de análise de um fenômeno social, uma vez que nos permite compreender que as 

identidades não são fixas, mas constituídas no processo de articulação das demandas e tomadas de 
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decisão. Ou seja, as demandas são definidas na luta política e as identidades dos sujeitos da política 

constituem-se em terreno contingente e precário. (LOPES, 2011) 

No âmbito de nossa pesquisa, identificar uma demanda curricular significa estudar os textos 

e os contextos com a perspectiva de interpretar as reivindicações enunciadas, levando-se em 

consideração que nem sempre são explícitas e que por vezes estão relacionadas ao que já se 

alcançou. (LOPES, OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2018) 

De acordo com Dias (2011),  

A análise das demandas que emergem dos discursos permite a identificação de traços 

de aproximação e distanciamento entre as diferentes posições das comunidades 

epistêmicas da formação de professores. Tais comunidades são constituídas na luta em 

diversas arenas políticas. Também se fazem presentes os antagonismos que informam 

o que deve ser excluído, ou contra o que deve ser articulada uma luta por um projeto 

hegemônico para a formação de professores. (DIAS, 2011, p.228) 

É neste cenário conflituoso, contingente, provisório e precário de disputas discursivas em 

torno da representação de demandas articuladas, que políticas para a formação de professores, por 

exemplo, são produzidas. Na perspectiva de Lopes (2012), as políticas curriculares são sempre 

marcadas por negociações, disputas de sentidos e significações que se estabelecem por referência a 

outros significados, tentativas de fixação na luta entre representações provisórias, precárias e 

passíveis de serem traduzidas contingencialmente. (LOPES, 2012) 

 Isto é, na perspectiva discursiva, as políticas de currículo expressam as lutas pela produção e 

pela significação do texto curricular, as quais, embora pretensamente relacionadas às ideias de 

objetividade, consenso e coerência, são produzidas na tensão das tentativas de fixação de sentidos e, 

portanto, constituídas por discursos ambivalentes e dissonantes, os quais serão submetidos aos 

processos de tradução. Uma leitura que potencializa a riqueza da complexidade dos processos de 

produção e desenvolvimento da política, do qual as políticas curriculares incluindo as atinentes a 

formação de professores não está isenta. (BORGES, LOPES, 2019; DIAS, 2009) 

O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E AS DISPUTAS PELO LÓCUS DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DOIS DOCUMENTOS ALUSIVOS 

 O Conselho Nacional de Educação (CNE) é o órgão colegiado responsável por formular 

normativas, deliberar e avaliar a política nacional de educação. Além de assessorar o Ministro de 

Estado de Educação, atua como mediador e articulador de demandas educacionais. Foi no âmbito 
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da competência do CNE que selecionei três documentos vigentes que regulamentam o Ensino 

Médio na Modalidade Normal (Magistério). Lembro que utilizei a data de publicação da LDBEN 

9.394/1996 como marco para efetuar a busca no banco de Atos Normativos disponível na página 

institucional do órgão na internet. A seguir apresento um recorte da pesquisa. 

 O primeiro texto político curricular selecionado é o Parecer CNE/CEB 01, publicado em 29 

de janeiro de 1999, que trata da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores na Modalidade Normal em Nível Médio. A produção deste documento acontece 

pouco mais de dois anos após a publicação da LDBEN 9.394/1996, (vale lembrar que neste 

momento o Artigo 87 citado no início deste trabalho ainda está vigente), e a Câmara de Educação 

Básica havia recém concluído os processos de elaboração e homologação das diretrizes curriculares 

nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e médio, sendo anunciada a necessidade 

de articulá-las com as propostas pedagógicas das escolas, tendo em vista a garantia da execução das 

políticas educacionais.  

É deste ponto de vista que os conselheiros introduzem a discussão a respeito da formação de 

professores em nível médio e justificam a criação de diretrizes curriculares para a modalidade. Ou 

seja, ao analisar o Parecer CNE/CEB 01/1999 é possível observar logo em seu início a tentativa de 

associar o significante formação de professores aos sentidos de implementação e sucesso das 

políticas curriculares para a Educação Básica, conferindo ao documento proposto o papel de 

garantir esta articulação.   

 Na seção “Curso Normal na Trajetória da Formação do Professor” (p.13), o Parecer 

CNE/CEB 01/1999 critica o fato das discussões a respeito das relações entre a formação de 

professores e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental se concentrarem na 

formação oferecida em nível superior. Segundo o documento, esta posição é motivada por 

tendências internacionais e pleito de organizações e entidades representativas e de pesquisa locais 

(ANPED, ANFOPE), em prol da formação docente no ensino superior e de políticas articuladas à 

modalidade, tais como planos de carreira, condições de trabalho, salários, etc. 

 Contudo, apesar de reconhecer a importância do debate, os conselheiros reafirmam a 

legitimidade da formação de professores em nível médio utilizando primeiramente o argumento 

legal, ou seja, o Artigo 62 da LDBEN 9.394/1996 admite tal formação. E acrescentam que, a 

flexibilidade na legislação resulta da compreensão da diversidade e desigualdades brasileiras, 

incluindo as educacionais. Assim, de acordo com o texto, a legislação vigente não somente aceita a 

modalidade, mas impõe respeito a sua identidade, estrutura e estatuto jurídicos, bem como desafia 
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os gestores públicos a prover políticas educacionais de valorização do magistério em todas as 

dimensões. 

Mais que isso, segundo o Parecer CNE/CEB 01/1999, advogar em prol da formação docente 

em nível superior significa colocar em pauta a ampliação do acesso às instituições de ensino 

superior, considerando as especificidades e necessidades dos diferentes contextos, bem como 

enfrentar a questão do significativo contingente de professores leigos em atuação. No que se refere 

a este último ponto, isto é, aos educadores que possuem apenas o Ensino Fundamental ou o Ensino 

Médio, sem a habilitação para o Magistério, o documento defende que o Ensino Médio na 

Modalidade Normal oferece as melhores condições, tanto do ponto de vista da legislação, quanto da 

diversidade contextual e educacional brasileira para atender a este público, fornecendo-lhe a 

formação mínima necessária ao exercício da profissão. 

É interessante observar neste trecho como os conselheiros tencionam a disputa pelo lócus da 

formação de professores, evocando imediatamente o discurso jurídico para dar legitimidade ao 

Ensino Médio na modalidade Normal, conferindo ao mesmo, o discurso da autoridade. E, é a partir 

do discurso jurídico que os mesmos tecem a argumentação em defesa da formação docente em nível 

médio, ora colocando sob suspeição o discurso que associa a formação em nível superior à ideia de 

valorização profissional, ora convocando a reflexão a respeito da necessidade de universalização do 

ensino superior, ora anunciando às demandas pela formação em nível médio, articulando-as as 

noções de desigualdades econômicas, exclusão e reparação. 

O segundo documento escolhido é a Resolução CNE/CEB 1, de 20 de agosto de 2003, 

publicada num contexto de acirramento da disputa pelo lócus de formação de professores. Isto 

porque em 6 de dezembro de 1999, entra em vigor o Decreto 3.276, que altera a LDBEN 

9.394/1996 e regulamenta a criação de institutos superiores de educação. Instituições estas de 

Ensino Superior, de caráter técnico-profissionalizante, cujo objetivo é oferecer, através de cursos 

normais superiores, formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação 

básica. Este decreto provocou fortes reações no campo educacional por diferentes motivos, um 

deles, atinentes a este trabalho, se refere a determinação de que a formação dos professores da 

educação básica deveria acontecer “exclusivamente” em cursos normais superiores. Este texto 

somente foi alterado sete meses depois, através do Decreto 3554 de 7 de agosto de 2000, quando o 

termo “exclusivamente” foi substituído por “preferencialmente”. 

Este movimento de afirmação da formação em nível superior suscitou a possibilidade de 

terminalidade do Ensino Médio na Modalidade Normal e da suspensão da validade do curso para o 
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exercício da profissão. Estes apontamentos foram encaminhados ao CNE e respondidos através da 

Resolução CNE/CEB 1/2003, analisada no contexto deste trabalho. Documento este que afirma, 

com base no Artigo 62 da LDBEN 9.394/1996, a legalidade da formação de professores no Ensino 

Médio na Modalidade Normal e dispõe que os profissionais da educação formados neste âmbito 

usufruem de “direito adquirido” e “credenciais válidas” para atuarem na docência da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

No que diz respeito a Resolução CNE/CEB 1/2003, observamos mais uma vez a defesa do 

Ensino Médio na Modalidade Normal com base no discurso jurídico, expresso não somente na 

citação do instrumento legal, mas também na linguagem utilizada (“direito adquirido”, etc.). Em 

contrapartida, o documento evidencia as demandas em prol do curso, ao se erigir como resposta ao 

dispositivo legal que coloca sob suspeição a sua existência e o exercício profissional dos 

educadores formados nesta modalidade. 

 Estes movimentos chamam atenção para o caráter disputado e precário da produção dos 

textos políticos curriculares, em especial, os concernentes a formação docente. Salta aos olhos o 

fato deste conflito se evidenciar no âmbito da legislação educacional brasileira de tal maneira que, a 

LDBEN 9.394/1996 acolhe simultaneamente, dispositivos legais que tratam do mesmo assunto 

(formação docente) de forma diferente (Curso Normal, Curso Normal Superior, Licenciaturas e 

Pedagogia) e contraditória (“exclusivamente”). Isto é, num dado momento da luta diferentes 

demandas e sentidos de formação de professores conseguiram se hegemonizar e alçar o patamar de 

instrumento jurídico. Algo que compromete a ideia de que políticas são constituídas num todo que 

une racionalidade técnica, coerência e consenso. 

CONCLUSÕES 

 O presente trabalho buscou realizar uma análise, não exaustiva, de dois textos políticos 

curriculares vigentes que regulamentam o Ensino Médio na Modalidade Normal (Magistério), sob a 

ótica da Teoria do Discurso. Para tanto, lancei mão das noções de discurso, demandas e políticas de 

currículo, aos quais mostraram-se fecundas para a compreensão dos processos de hegemonização 

das políticas, em especial as políticas curriculares para formação de professores. 

 Assim sendo, concluo que os contextos discursivos investigados evidenciaram o caráter 

disputado e precário de produção das políticas curriculares de formação docente, uma vez que estes 

evocaram os mais distintos sentidos e significantes para representar as demandas suscitadas e 
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legitimar os discursos, sendo o uso do discurso jurídico como argumento de autoridade o principal 

fator de aproximação entre os dispositivos. 

Além disso, no que diz respeito à luta pelo lócus de formação de professores, observamos 

que esta é constituída pelo remetimento a outros significantes caros ao campo educacional, tais 

como valorização do magistério e qualidade da educação, numa tentativa de estabelecer uma 

relação de causalidade entre estas dimensões. 

Defendo que os textos políticos curriculares analisados são uma expressão da persistência, e 

porque não dizer resistência, do Ensino Médio na Modalidade Normal no cenário educacional 

brasileiro, seja por conta das demandas pelo curso (contingente de professores leigos, diferenças 

contextuais brasileiras, credenciamento dos formados, etc.), seja porque o campo da formação de 

professores é um terreno disputado. 
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Resumo 

O presente trabalho analisa textos políticos curriculares publicados no âmbito do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) que evidenciam demandas pela afirmação do Ensino Médio na Modalidade Normal 
(Magistério) no Brasil no Século XX e permitem interpretar disputas discursivas em torno do lócus da 
formação de professores. Apoio-me na Teoria do Discurso desenvolvida por Ernesto Laclau, Alice 
Casimiro Lopes e Rosanne Evangelista Dias, com foco nas noções de discurso, demandas e políticas de 
currículo, que contribuem para a compreensão dos processos de hegemonização das políticas, estas 
últimas resultantes de expectativas instáveis e das lutas engendradas por grupos sociais em diferentes 
arenas e constituídas em terreno disputado, contingente e precário. Neste estudo foram selecionados 
dispositivos legais do CNE que regulamentam o Ensino Médio na Modalidade Normal (Magistério) na 
atualidade, assumindo como marco importante para a pesquisa a publicação da LDBEN 9.394/1996 
em 20 de dezembro de 1996. São eles: o Parecer CNE/CEB 01/1999, que define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores na Modalidade Normal em Nível Médio e a 
Resolução CNE/CEB 1/2003, que trata dos direitos dos profissionais da educação formados em nível 
médio, na modalidade Normal. Concluo que os documentos evidenciaram o caráter disputado e 
precário de produção das políticas curriculares de formação de professores, com destaque para o uso 
do discurso jurídico como principal argumento de autoridade. Além disso, observo que significantes 
caros ao campo educacional, tais como valorização do magistério e qualidade da educação, são 
articulados quando o assunto é o lócus da formação. Defendo por fim que os documentos analisados 
são uma expressão da persistência da modalidade no cenário educacional brasileiro.  

Palavras-chave: Política curricular; Formação de professores; Ensino Médio na Modalidade Normal; 
Discurso; Demandas. 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA: INTENCIONALIDADES DA 

DOCÊNCIA NO TEXTO CURRICULAR 

Deuzilene Marques Salazar – IFAM  

Arminda Rachel Botelho Mourão – UFAM 

INTRODUÇÃO 

A atuação na docência nos cursos de licenciatura nas áreas de ciências e matemática e no 

Colegiado de Curso de um lócus referenciado historicamente em educação profissional intensificou 

o anseio em investigar a formação docente neste espaço. Assim, o estudo aqui apresentado, como 
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recorte da tese de doutorado, propõe discutir as intencionalidades formativas da docência no texto 

curricular dos projetos pedagógicos de curso (PPC) das licenciaturas no Campus Manaus Centro do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). 

Para este artigo, evidenciamos uma análise dos objetivos definidos nos textos políticos dos 

PPCs de Licenciatura vigentes no período de 2008 a 2012 no Campus Manaus Centro do IFAM. O 

corpus do artigo compõe-se de quatro projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, quais sejam: 

Ciências Biológicas, Química e Física de 2008 e Matemática de 2012. 

Operamos com a abordagem do ciclo de políticas desenvolvidos inicialmente por Stephen 

Ball e colaboradores (1992; 1998). Os autores defendem uma representação heurística do processo 

político abarcada por três contextos políticos: o contexto de influência, o contexto de definição de 

textos e o contexto da prática. Esta abordagem se constitui em uma maneira de pesquisar e teorizar 

as políticas, ou seja, é uma “maneira de pensar as políticas e saber como elas são feitas” (BALL, 

2009, p.305). 

Analisamos aqui o contexto da definição do texto materializado no PPC como documento 

traduzido por diferentes atores políticos envolvidos no processo de produção, circulação e 

disseminação de discursos que definiram as intencionalidades formativas da docência em uma 

instituição formadora.  

O artigo está dividido em duas seções: na primeira discutimos o PPC como texto político 

forjado nas relações de poder-saber na qual as tramas discursivas envolvem diferentes atores 

políticos que negociam e disputam sentidos na produção dessa política. Na segunda seção, trazemos 

uma análise das intencionalidades formativas da docência definidas nos PPCs que intencionam 

discursos aglutinadores como consensos dos processos de articulação entre diferentes atores. 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO: O CONTEXTO DA DEFINIÇÃO DO TEXTO 

POLÍTICO  

A abordagem do ciclo de políticas se constitui em um referencial que possibilita uma análise 

da trajetória das políticas visando a superação da dicotomia entre perspectivas macro e micro de 

análise. Esta abordagem possibilita uma discussão sobre políticas que descentraliza o Estado como 

único formulador de políticas, trazendo à tona a participação de sujeitos individuais e coletivos na 

produção de políticas. Assim, a definição de textos políticos como um dos contextos da abordagem 

do ciclo de políticas (BOWE; BALL, 1992) possibilita incorporar a atuação de sujeitos e grupos 

sociais na produção de políticas. 
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O ciclo de políticas possibilita uma forma de “pensar a política” que intenciona a superação 

de análises binárias concentradas em estudos e pesquisas que ora concebem a política dissociada da 

atividade docente ora centralizam no Estado a regulação dos processos políticos (BALL, 2011). No 

Brasil, os eixos das pesquisas no campo da política educacional nos Programas de Pós-Graduação 

em Educação ainda se concentram no Estado e suas ações (BELLO, 2014), secundarizando outras 

variáveis intervenientes no processo de produção da política. 

Assim, entendemos que o PPC se constitui em artefato que, como produção cultural, carrega 

conjunto de crenças e significados dos processos sociais e políticos em atuação - maneiras de ser e 

tornar-se. Os artefatos compõem-se de discursividades que “refletem, e 'carregam' dentro deles, os 

discursos políticos fundamentais que estão atualmente em circulação” (BALL; MAGUIRE; 

BRAUN, 2012, p.122) fazendo o trabalho de políticas. 

Incorporamos esse artefato como materialidade de representação da política e constituidor 

da formação de professores, envolto em relações assimétricas de poder. Operamos também com o 

conceito de “política em atuação” entendendo a política como um conjunto de práticas encarnadas 

(BALL, 2012, p.121) que se relacionam a diferentes tipos e grupos de atores políticos. 

Apropriando-nos de Ball (2010), consideramos o PPC como elemento simbólico da 

instituição em dois sentidos: primeiro, esse documento representa o “consenso incorporado da 

instituição” (p.48), sendo que o fato de exteriorizar seu ideal educacional pode conduzir as 

instituições a uma fabricação do consenso, ou seja, algo para ser apresentado e divulgado para 

apreciação do público externo. Em segundo, o PPC exemplifica, o que Ball (2010) defende como 

“padrão do esforço compartilhado que desloca ou subsume diferenças, desacordos e divergências de 

valor” (p.48), logo o que é visibilizado no texto é contigencializado pelos acordos e negociações 

que sufocam, muitas vezes, o debate e a argumentação sobre as questões postas. 

O PPC resulta de processos políticos inseridos em uma arena política – Comissão ou Grupo 

de Trabalho constituídos por atores políticos inseridos em um espaço político e social, logo são 

processos permeados de conflitos, interesses, coalizões e alianças que circulam no ambiente 

institucional impondo ou definindo ou influenciando ou afetando ou disciplinando comportamentos 

e ações educativas e pedagógicas de diferentes maneiras, formas e procedimentos sem, no entanto, 

deixar de apresentar modos de reversibilidade do poder ora no seu exercício, ora nas suas práticas 

de resistência. 

A definição do texto político do PPC no IFAM comumente se faz por uma comissão ou 

grupo de trabalho constituído basicamente por representação dos professores do campo disciplinar 
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específico e do campo pedagógico. Também corroboram nesta produção textual, o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) sendo um órgão consultivo responsável pela concepção do PPC de graduação 

do IFAM com a finalidade da implantação, atualização e revitalização do PPC, como sinalizado 

pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). 

Defendemos que a produção da política nessas Comissões é resultado de “tensões derivadas 

das posições diversas de sujeitos e grupos que lutam por suas posições nas definições políticas” 

(DIAS; LÓPEZ, 2006, p.56). Ressaltamos que essa produção emerge de consensos contingentes e 

provisórios, marcados por um jogo político permeado por acordos, conflitos e interesses em torno 

das pautas colocadas em discussão. A produção da política é influenciada tanto pela 

heterogeneidade quanto pelas posições políticas e acadêmico-profissionais de cada membro que 

integra a Comissão. 

A análise do PPC incorporada neste trabalho assume a perspectiva de que este texto político 

se constitui da atuação de sujeitos na produção de políticas, ou seja, como os sujeitos da política e 

os grupos políticos fazem circular ideias, influenciando e definindo as políticas de formação 

docente. 

AS INTENCIONALIDADES FORMATIVAS DA DOCÊNCIA NA PROPOSTA CURRICULAR 

O projeto pedagógico comumente é conhecido como um documento que define as diretrizes 

curriculares para um itinerário formativo na educação básica ou na educação superior. Constitui-se 

num documento normativo de presença obrigatória nas instituições educacionais compondo o 

processo de validação da instituição e do curso junto aos órgãos reguladores, bem como se 

caracteriza como registro de processo de gestão democrática. 

Os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas (LCB) e em Química (LQ) iniciaram a 

oferta do curso no ano de 2002 e Física (LF) e Matemática (LM) em 2008. Embora o espaço 

temporal entre a oferta dos cursos no CMC/IFAM é possível localizar as similitudes e diferenças 

que regem a política de formação docente.   

Neste artigo, analisamos os objetivos definidos nos PPCs das Licenciaturas do Campus 

Manaus Centro-IFAM, embora de comunidades disciplinares diferenciadas, defendem eixos 

discursivos de formação docente com foco na prática e no protagonismo docente.  
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A prática é defendida como central na formação de professores apresentando-se como um 

discurso hegemônico ratificando o estudo de Dias e Lopes (2009). Analisamos que este eixo 

discursivo pretende ou almeja se distanciar dos conhecimentos considerados como teóricos. 

Nessa perspectiva, para superação da “dicotomia entre prática e teoria” defende-se a 

pesquisa ação (IFAM, 2008a; IFAM, 2008b), na qual a imersão dos estudantes nos espaços 

educacionais contribuirá com a formação do licenciando, pois estas vivências são consideradas 

momentos oportunos para a aprendizagem da docência; bem como propostas de ensino que 

enfatizem as “atividades de campo, laboratoriais, experimentais e lúdicas que instrumentalizem 

tecnicamente o professor em formação” (IFAM, 2008b). Também nessa perspectiva, se prevê o 

“ensino investigativo, problematizado e contextualizado com a realidade amazônica” (IFAM, 

2008b). 

O sentido de pesquisa incorpora a dimensão da aplicabilidade do conhecimento como 

alternativa à superação de modelos que enfatizam aspectos teóricos na formação docente. Emerge 

no PPC a docência para “solucionar problemas de forma reflexiva e crítica buscando novas formas 

de construir e disseminar o conhecimento científico” (IFAM, 2008a; 200c).  

Emerge também nos discursos dos PPCs uma crença de que ao desenvolver as habilidades 

nos usos de atividades experienciais e vivenciais, os estudantes da licenciatura possam se apropriar 

de conhecimentos empíricos que melhorem a sua intervenção nos espaços educacionais. Em 

contrapartida, como alerta Salazar (2017) há silenciamento, na intencionalidade formativa da 

docência, de análises que discutam as condições de trabalho e a carreira profissional. Estas análises 

devem ser visibilizadas considerando, conforme Salazar (2017), os aspectos onerosos aos egressos 

dos cursos de licenciatura que se veem subsumidos e consumidos em processos de trabalho 

degradantes e exploratórios nos ambientes institucionais nos quais estão imersos, principalmente 

das escolas de educação básica, dificultando o exercício da pesquisa tão enfaticamente defendido 

nos PPCs. 

Os sentidos atribuídos à prática nos PPCs aglutinam diferentes sentidos às intencionalidades 

definidas nos projetos curriculares dos cursos de licenciatura do IFAM. Os sentidos flutuam entre a 

oposição ao discurso conteudista e a instrumentalização do docente como constituintes da docência, 

tendo como pano de fundo o discurso da qualidade do ensino. 

Outro sentido da política curricular de formação docente focaliza nas “demandas sociais” 

(IFAM, 2008a; 2008b; 2008c) e no atendimento a oferta de trabalho e ao “potencial 

socioeconômico regional” e “criação de projetos para estudos de problemas amazônicos” (IFAM, 
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2012). Retoma-se nestes aspectos um compromisso do IFAM com as comunidades locais, 

tencionando para as potencialidades econômicas, principalmente os arranjos produtivos locais 

(APLs) circunscritos a área geográfica de sua atuação. 

O docente é considerado como “transformador da realidade” (IFAM, 2008a; 2008b). Assim, 

a docência se relaciona com a responsabilização do professor e da escola como propulsores das 

mudanças sociais. Os processos educativos possibilitam novas perspectivas de relações sociais, mas 

apenas isto não dará conta de resolver as condições estruturais e as desigualdades sociais 

historicamente constituídas. 

Também, dentre os eixos de formação docente, há uma intencionalidade de desenvolver 

processos formativos que tenham como premissa a “socialização e disseminação do conhecimento 

produzido tanto por professores como por alunos” (IFAM, 2008a; 2008c). Isso coaduna com o eixo 

aglutinador da pesquisa que quer se constituir diferenciador formativo ao romper com a perspectiva 

técnica e reprodutora de práticas convencionais e na qual o professor seja produtor de conhecimento 

e autor de sua ação educativa. Ao mesmo tempo, o modelo formativo de professor-pesquisador 

muitas vezes se traduz e difunde intenções de pesquisa distanciada dos ambientes escolares. 

Reconhecemos que formação de um professor pesquisador se constitui em discurso 

defendido pelas comunidades epistêmicas e tem sido incorporada como proposta de formação 

docente (LUDKE, 2001; NÓVOA, 1992) que intenciona a superação do modelo de racionalidade 

técnica. Difunde-se que a formação do professor pesquisador dará condições de o professor assumir 

o seu trabalho docente como um objeto de pesquisa, de reflexão e de análise. Este discurso ganha 

legitimidade nos objetivos dos quatro PPCs analisados ao intencionar superar a dicotomia entre 

teoria e prática. 

A formação docente intenciona a “construção de conhecimento significativo e 

contextualizado de forma investigativa, reflexiva, humanista, histórico-crítica e ecológica” (IFAM, 

2008a). Esses discursos aglutinam diferentes conceitos teórico-epistemológicos em um único texto 

político numa tentativa de suplantar ou minimizar os conflitos em torno desses conceitos. Ao 

utilizar os conceitos generalizantes e passíveis de aceitação pelos atores políticos, os formuladores 

dos textos políticos, minimizam os conflitos e alimentam o consenso em torno desses conceitos, 

naquilo que Lopes e Macedo (2011, p. 259) reconhecem como “bricolagem textual que torna o 

controle difuso” resultantes negociação, acordo e aliança.  

O discurso de professor reflexivo encontra legitimidade nos espaços acadêmicos e também 

traz enraizamento nas Diretrizes dos Cursos de Formação de Professores. Aditado ao sentido de 
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profissional reflexivo encontra-se a pesquisa vinculada ao “processo de ensino-aprendizagem, 

superando a reprodução pela produção de conhecimento, com o desenvolvimento da autonomia e 

do espírito crítico e investigativo” (IFAM, 2008c, p.15). 

Há ênfase ao protagonismo docente na qual a formação de professores é significada como 

espaço que possibilita o ato de pensar sobre si mesmo, fabricando um modo de ser e exercer a 

profissão. Este discurso se fundamenta como uma contraposição ao professor instrumental e 

tecnicista que aplica conteúdos produzidos por mentores especialistas. Segundo Borges (2016, 

p.87), estes discursos implicam uma cristalização de binarismos do tipo ativo/passivo, 

especialista/generalista, técnico/reflexivo, treinamento e reciclarem/formação docente e, assim, 

escamoteiam ou ocultam a complexidade da docência. 

O protagonismo docente, produzido discursivamente nos textos políticos analisados por 

Dias (2016), problematiza uma série de questões que envolvem a heterogeneidade da docência na 

Região Iberoamericana. A autora entende que estes textos políticos centralizam no professor um 

papel de agente garantidor da qualidade e êxito da educação. Esse discurso se articula com a 

“necessidade de normatizações da formação e do trabalho docente promovendo processos de 

regulação marcados por avaliações de desempenho e pela cultura da performatividade” (DIAS, 

2016, p.596). 

CONCLUSÕES 

Ao discutirmos as intencionalidades da docência nos projetos pedagógicos de curso das 

licenciaturas, constatamos que esses discursos aglutinam diferentes conceitos teórico-

epistemólogicos em um único texto político numa tentativa de suplantar ou minimizar os conflitos 

em torno desses conceitos. Ao utilizar os conceitos generalizantes e passíveis de aceitação pelos 

atores políticos, os formuladores dos textos políticos, minimizam os conflitos e alimentam o 

consenso em torno desses conceitos. 

A leitura dos textos dos PPCs permitiu visibilizar a fabricação da docência no CMC por 

meio dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, em Física, em Matemática e em Química. 

Os sentidos de docência definidos no texto político do PPC indicam diferentes formas de pensar a 

docência, a pesquisa, o trabalho docente e a função social da escola. Visibiliza também a 

impossibilidade de se estabelecer de modo definitivo um significante privilegiado em relação a 

outros possíveis, tornando-o contingente e provisório. O deslocamento e a impossível fixação de um 

sentido, evidencia a polissemia e circulação de ideias nas arenas políticas. 
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A produção do texto, como produto de acordos realizados em diferentes arenas, envolve 

também a circulação não apenas dos textos, mas também dos sujeitos nas redes políticas que poderá 

afetar a dinâmica da trajetória da política bem como a significação da política. 

A formação de professores ganha centralidade nas diferentes arenas políticas, 

sejam governamentais, acadêmicas, disciplinares e instituições educacionais. Há um 

atrelamento da formação de professores às demandas para educação na contemporaneidade, numa 

expectativa de superação das desigualdades sociais e econômicas do Brasil. 

Também inferimos pelo processo de análise dos PPCs que a política interfere não apenas nas 

rotinas e nos procedimentos inerentes ao ensino, afeta principalmente o “ser professor”, ou seja, há 

uma fabricação de docentes que são direcionados para os processos de regulação, controle e 

vigilância do ensino e da aprendizagem. Os discursos das reformas educacionais apregoam o 

gerencialismo e a performatividade do professor e da escola, ou seja, engendra-se um discurso que 

difunde a competitividade, aumento do ritmo e intensificação e redimensionamento do trabalho 

docente. 

Reconhecemos as limitações das análises aqui apresentadas, mas ao mesmo tempo 

apresentamos possibilidades de compreensão da produção de políticas procurando romper com os 

binarismos e incorporando outros elementos que permitam entender a complexidade dos processos 

de pensar e teorizar as políticas. 
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Resumo 

Analisa-se as intencionalidades formativas da docência nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de 
Licenciatura. Considera-se o PPC como documento forjado no processo de negociação e interesses que 
envolve atores e grupos sociais de uma instituição educacional. A análise se sustenta na abordagem do ciclo 
de políticas (BALL, 1994, 1998; BALL; BOWE, 1998) que permite a compreensão da complexidade da 
política, rompendo com a antiga visão de passividade do profissional que atua no contexto da prática, 
reconhecendo que ele também interpreta, reinterpreta e recria políticas. Focalizamos a análise no PPC, 
como política produzida no contexto da produção de texto, entendendo-o como documento traduzido 
pelos significados atribuídos pelos atores envolvidos no processo. O corpus do artigo compõe-se de quatro 
PPCs de uma instituição referenciada historicamente na educação profissional, quais sejam: Licenciatura em 
Ciências Biológicas, em Química, em Física e em Matemática, sendo que a análise incidiu nos objetivos 
defendidos nos projetos curriculares. O artigo está dividido em duas seções: na primeira discutimos o PPC 
como texto político forjado nas relações de poder-saber na qual as tramas discursivas envolvem diferentes 
atores políticos que negociam e disputam sentidos na produção dessa política. Na segunda seção, trazemos 
uma análise das intencionalidades formativas da docência definidas nos PPCs que intencionam discursos 
aglutinadores como consensos dos processos de articulação entre diferentes atores. Verificou-se que a 
prática e o protagonismo docente se constituem em discursos que intencionam a melhoria do ensino e que 
associam a docência à qualidade da educação. Conclui-se que o PPC materializa a política de formação 
docente incorporando discursos contingentes e provisórios envoltos na lógica da performance do professor. 

Palavras-chave: Projeto Pedagógico de curso; Formação docente; Políticas curriculares; Abordagem ciclo 
de políticas. 
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Resumo 

Este painel apresenta três artigos que discutem o impacto das políticas curriculares nacional e local no 
contexto escolar. O primeiro artigo retrata algumas impressões pós implementação da Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2017) – BNCC na etapa da Educação Infantil. Seu objetivo foi pensar 
parte do processo de implementação do currículo na rede municipal de educação, questionando quais 
seriam os impactos da BNCC (BRASIL, 2017) na implementação do currículo municipal da Educação 
Infantil? As reflexões analisadas partiram da noção de currículo como construção social (GOODSON, 
1995) seguido da consideração de que a BNCC (BRASIL, 2017) enquanto uma política nacional 
tensiona para que sua compreensão transcenda a ideia de prescrição. O segundo artigo focalizou a 
necessidade de se compreender os micros processos de construção curricular desenvolvidos na escola. 
Interpelando a ação de como construir ações pedagógicas conectadas às diretrizes de aprendizagem da 
BNCC (BRASIL, 2017)? Pelas as considerações permearam a noção de currículo (SILVA, 2015) como 
um lugar da fala, ação e negociação de textos políticos. O terceiro artigo apresentou reflexões sobre a 
relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2017) e o ciclo de política apresentado por Ball e Bowe 
(1992). Propôs compreender a construção curricular vivenciados durante período de formação de 
continuada e estudos da BNCC (BRASIL, 2017). Problematizou como se configuraram os momentos 
de reinterpretação da BNCC (BRASIL, 2017) no contexto escolar? O aporte teórico e metodológico 
abordou a compreensão de escola como contexto da prática, lugar onde as políticas curriculares 
nacional/local são também interpretadas e reinterpretadas. Pois, mesmo que não seja possível 
demarcarmos o momento/lugar exato de início, meio e fim das produções curriculares, a BNCC 
(BRASIL, 2017) se configura em uma política curricular glocalizada.   

Palavras-chave: Currículo. Formação docente. Prática pedagógica  

EM TEMPOS DE BNCC: A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE VÁRZEA GRANDE/MT 

Lezi Aparecida da Silva – SMECEL/VG 

INTRODUÇÃO 

 O presente artigo traz apontamentos norteados pela minha prática de docente como 

professora formadora e técnica da Educação Básica no município de Várzea Grande/MT. Apresento 

minhas primeiras impressões pós implementação da Base Nacional Comum Curricular (2017) – 

BNCC na etapa da Educação Infantil na rede municipal de educação.  

Com o objetivo de pensar sobre alguns aspectos que envolvem o processo de implementação 

da política curricular na rede municipal de educação problematizei quais seriam os impactos da 

BNCC (BRASIL, 2017) na implementação do currículo municipal da Educação Infantil? Para 

refletir e analisar esse questionamento, me apropriei da análise documental (LUDKE, ANDRÉ, 

1986) dos textos políticos (MAINARDES, 2007) que compõem a política educacional nacional e 

local. Várzea Grande é um município situado em Mato Grosso, que possui sistema próprio de 

ensino, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL/VG oferta à comunidade, 
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Educação Básica através dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI’s e as Escolas 

Municipais de Ensino Básico – EMEB’s. Atualmente atende 84 (oitenta e quatro) unidades 

escolares, sendo 22 (vinte e dois) CMEI´s e 62 (sessenta e duas) EMEB´s.  

 No ano de 2018, o estado de Mato Grosso, através da Secretaria do Estado de Educação – 

SEDUC/MT e a União de Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso – UNDIME/MT, 

homologaram em regime de colaboração, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso 

– DRC/MT (MATO GROSSO, 2017) .para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental a 

partir das orientações e fundamentação da BNCC (BRASIL, 2017). 

Neste contexto, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL/VG no ano 

letivo de 2019, instituiu um grupo de trabalho para o desenvolvimento da implementação do 

currículo de referência para o município de Várzea Grande/MT. Como membro desse trabalho, 

participei como técnica formadora e considero válido ressaltar que nesse momento de reformulação 

do currículo de referência, a rede municipal de ensino de Várzea Grande já possuía referencial 

curricular próprio, tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental. Sendo este 

elaborado a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) – DCNs. 

Documento este que antecedeu algumas das proposições hoje presentes na BNCC (2017). 

Nesse sentido, o que apresento neste artigo, ainda de modo um tanto incipiente, é um 

exercício analítico que parte das relações que se desenvolveram entre SMECEL, CMEI’s e EMEB’s 

e os documentos nacionais e locais que constituem nossa política curricular. Para tanto, me apoiei 

nas considerações apresentadas por Lüdke e André (1986) onde na análise documental, os 

documentos são compreendidos não apenas como uma fonte de informação contextualizada, mas 

como fonte que surge num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto.   

E nas contribuições de Mainardes (2007) sobre a abordagem do ciclo de políticas, quanto 

aos textos políticos, compreendidos como representações que tomam várias formas, como os textos 

oficiais tornando-se resultados de disputas e acordo entre os grupos que atuam na construção das 

políticas curriculares.  

PROPOSIÇÕES DA BNCC PARA O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE O 

SABER E FAZER 

No ano de 2016 a rede municipal de educação de Várzea Grande/MT lançou o seu 

Referencial Curricular para Educação Infantil, um documento que teve sua construção iniciada em 
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2012 passando por várias etapas de construções coletivas, como, o momento de consulta pública. 

Essa construção é destacada por Oliveira (2011, p. 183), como uma proposta ligada ao cotidiano da 

criança, ou seja, a sua à realidade social.  

De acordo com Oliveira (2011) essa proposta curricular só terá a possibilidade de se 

aproximar de tal realidade, caso a instituição conheça as concepções, os valores e os desejos, assim 

como as necessidades e os conflitos vividos pela criança. Por isso a rede municipal de educação 

estabeleceu diálogo com seus profissionais criando uma relação de parceria nesse processo de 

construção coletiva. 

Em 2009, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(2009) – DCNEIS, as quais definem que crianças que completam seis anos após a data de 31 de 

março terão matrícula assegurada na primeira etapa da Educação Básica, ou seja, terão direito de 

frequentar ainda a pré-escola. As DCNEIs (Brasil, 2009) abrangem definições de Educação Infantil, 

criança, currículo e proposta pedagógica. Também contemplam os princípios éticos, político e 

estéticos, que devem ser respeitados pelas propostas pedagógicas. Ainda há nas DCNEIs (Brasil, 

2009), referência sobre a avaliação e a articulação entre Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

As DCNEIs (Brasil, 2009) foram utilizadas como referência para nortear o trabalho na 

Educação Infantil até o ano de 2017. A partir de 2018, com a homologação da BNCC (BRASIL, 

2017), houve um avanço no sentido de garantir à equidade as questões da qualidade e dos 

problemas educacionais, tendo o objetivo principal oferecer subsídios para que todos recebam o 

ensino essencial para o avanço do conhecimento base para todos. 

Longe de ser uma prescrição, o referencial curricular de Várzea Grande/MT é entendido 

como uma ação produzida entre professores e crianças, tendo por base os princípios educativos. 

 Diante disso, o referencial curricular de Várzea Grande para Educação Infantil traz em sua 

organização, concepções de Educação Infantil, criança, infância, currículo, avaliação. Perpassa 

pelos princípios da educação (políticos, éticos e estéticos), eixos norteadores (interações e 

brincadeiras), organização do tempo e espaço, assim como pelas orientações do planejamento. E 

ainda de maneira incipiente aborda os direitos de aprendizagem, destacando três grandes campos de 

experiências como: eu, o outro no mundo social e natural, linguagens e matemática, acompanhados 

de uma lista de conteúdos e objetivos.  

 A BNCC (BRASIL, 2017) em sua versão final na etapa da Educação Infantil, se apresenta 

com algumas mudanças onde se configura: desenvolvimento integral da criança; protagonismo 
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infantil; grupos etários (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas); seis direitos de 

aprendizagem; e cinco campos de experiências.  

 Nesse contexto, é possível compreender que pela relação estabelecida entre as políticas 

nacional e local curriculares, não se predomina um aspecto inovador. Mas, talvez um aspecto mais 

complementar, uma vez que, que a própria construção da BNCC (BRASIL, 2017) considerou as 

proposições das DCNEIs (Brasil, 2009).  

 Compreendo que o estudo do Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – 

Educação Infantil (MATO GROSSO, 2018) – DRC/MT, alinhado as orientações da BNCC 

(BRASIL, 2017) que destacam as aprendizagens essenciais para o currículo da Educação Básica 

provocam a necessidade, de mudanças nas propostas curriculares das escolas, o que acaba por 

refletir nos fazeres da Educação Infantil, ou seja, no planejamento. 

 Como um exercício inicial analítico, destaco que o documento de referência curricular de 

Várzea Grande/MT precisa dar maior ênfase no protagonismo infantil, descrever os direitos e 

objetivos específicos para cada campo de experiência, assim como ampliar os campos de três para 

cinco, como apresentado na BNCC (BRASIL, 2017), sempre reforçando que esse documento 

também compõem o currículo que mesmo em construção,  se efetiva nas ações e práticas do 

cotidiano escolar de todos os atores que ali protagonizam. 

 Também pondero considerações sobre conteúdos, visto que, não temos mais lista de 

conteúdos e aprendizagens em “caixinhas”, mas falamos de uma aprendizagem de “inter” campos, 

que perseguem as curiosidades, desejos e necessidades das crianças, sempre na perspectiva do 

desenvolvimento integral da criança, em todas as suas dimensões: expressivo-motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural. 

 Diante das mudanças curriculares os professores da rede municipal de educação que em 

processo formativo realizado na escola, fizeram leituras/ estudos sobre a BNCC (BRASIL, 2017) e 

o DRC/MT (2018), bem como reflexões sobre o estudo, destacando desafios e avanços. Com isso, 

observaram que os elementos do planejamento precisavam atender a “nova” roupagem que a 

organização curricular da educação infantil recebeu, como veremos a seguir. 
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OS SABERES E FAZERES NO PLANEJAMENTO A PARTIR DA BNCC: O CURRÍCULO EM 

CONSTRUÇÃO 

Os estudos de análise para mudança do documento curricular de Várzea Grande ainda se 

encontram em processo de construção, mas a rede municipal de educação já sofre com alguns 

impactos a partir da BNCC (BRASIL, 2017), justamente, porque as escolas tem produzido 

reflexões e ações para atender as mudanças pós BNCC (BRASIL, 2017).  

Na Educação Infantil os professores consideraram pertinente estruturar o planejamento a 

partir dos elementos que compõe o currículo da etapa, e desde então, produziram algumas reflexões, 

que de modo geral, manifestam o entendimento de que: a BNCC (BRASIL, 2017) reforça o 

protagonismo da criança em seu percurso de aprendizagem e desenvolvimento, que o foco está em 

atender a necessidade de aprendizagem do aluno, exigindo que o professor esteja com uma escuta 

atenta e olhar sensível; a nova configuração do currículo da Educação Infantil, na BNCC (BRASIL, 

2017) e os objetivos de aprendizagem dão ênfase no desenvolvimento integral da criança; o 

trabalho ficou mais dinâmico, visto que os direitos de aprendizagem colocam a criança em 

movimento, sujeitos ativos; o professor tem liberdade para organizar suas estratégias didáticas, 

assim como ampliar o que propõe as ementas e os objetivos de aprendizagem de cada campo de 

experiências. 

Acompanhar o fortalecimento desses aspectos que permeiam os momentos de construção do 

atual currículo da Educação Infantil do município de Várzea Grande, me permite compreender o 

currículo como um espaço social, político e cultural, construído por conhecimentos e forças 

diversas estabelecidas entre as pessoas e instituições que participam da ação educativa. 

Para entender as relações de poder e currículo, busco em Goodson (1995) a compreensão de 

currículo como construção social. O autor remete a um percurso sócio histórico, por onde o 

currículo fora construído, como o sentido de currículo e escolarização. Goodson (1995) esclarece 

que essa relação se fortaleceu com o desenvolvimento do vínculo entre currículo e prescrição. O 

sentido de prescrição estava relacionado aos padrões sequenciais de aprendizagens, que definiam, 

operacionalizavam e fixavam o currículo. 

Sobre a relação entre currículo e classe, o autor considerou os estudos de Mir e Hamilton, 

que destacavam registros de como eram organizadas as aulas no sistema de classe no período da 

Renascença e Calvinismo. Nesse momento, foram percebidos exemplos da relação entre 

conhecimento e controle no contexto social de formulação do currículo. O contexto social era 
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compreendido como lugar onde o conhecimento era concebido e produzido, a classe consistia no 

local onde o conhecimento era traduzido. 

Goodson (1995) ressalta que, a relação do currículo com os padrões de organização e 

controle social é mais visível nas reflexões de Hamilton, quando ele expõe que o surgimento do 

conceito de classe se destacou juntamente com os programas de estudos sequenciais. 

A transição do conceito de classe para sala de aula esteve relacionada ao avanço econômico 

característico da Revolução Industrial. As modificações socioeconômicas influenciaram no papel da 

família, que ganhou posição nas fábricas e cedeu lugar à educação estatal. Logo, as famílias foram 

trocadas pelas salas de aulas, que consistiam em lugares de controle e supervisão de crianças e 

adolescentes. 

As explicações de Goodson (1995), através das considerações de Hamilton, sinalizam que 

essas mudanças representam a generalização da escolarização por meio da supremacia da educação 

em grupo sobre as práticas individualizadas de aprendizagens. 

Juntamente com a educação estatal foram se aperfeiçoando: o sistema de aulas, os horários, 

as aulas compartimentadas, as matérias escolares. O currículo já funcionava como principal 

identificador e mecanismo de diferenciação social (GOODSON, 1995, p.35) marcado pelas 

diferentes organizações curriculares, propostas aos diferentes grupos sociais que frequentavam a 

escola. 

O surgimento do currículo voltado para os três erres (R) – ler, escrever e contar– demarcava 

os limites de acessibilidade ao conhecimento e a presença privilegiada de classes sociais. 

Ao acompanhar o emergir do significado de currículo, visualizo que as atuais mudanças 

curriculares mesmo que sejam no campo da Educação Infantil, estiveram e estão imbricadas às 

modificações sociais.   

CONCLUSÕES 

A partir das considerações de Goodson (1995) apresento algumas ponderações em torno dos 

impactos da BNCC (BRASIL, 2017) na implementação do currículo municipal da Educação 

Infantil.  

Compreendo que todo processo de construção curricular se configura também como 

processos de construções sociais. O referido teórico é enfático em destacar as necessidades e 
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mudanças sociais como uma condição para construção do currículo ao longo dos tempos. Não é 

diferente, no atual processo de construção do currículo da Educação Infantil do município de 

Várzea Grande/MT. Uma vez, que a própria existência e organização dos CMEI’s se constituíram e 

ainda se constituem em função da visão assistencialista que por vezes ainda se faz presente em 

algumas comunidades escolares, sobretudo nas creches; na reorganização familiar e das mudanças 

sociais. 

As políticas educacionais e curriculares existem e são produzidas assim como os currículos 

em função do social e pelo social. Seguindo esse pensamento, compreendo que a BNCC (BRASIL, 

2017) enquanto uma política nacional tensiona para que sua compreensão transcenda a ideia de 

prescrição. Pois mesmo sendo um documento organizador das aprendizagens essenciais, se observa 

que ele não formata a ação da escola, muito menos as estratégias didático-pedagógicas, ou seja o 

professor tem liberdade para ampliar as aprendizagens, assim como deixar o currículo dinâmico, 

dando movimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, considero que as impressões iniciais da política curricular nacional, constituiu em 

um efeito cascata impactando em mudanças que ocorreram em documentos nacionais, estaduais e 

municipais, bem como no interior das escolas com a implementação dos projetos políticos 

pedagógicos, fomentando nos professores a necessidade de alterar a prática pedagógica, começando 

pela reformulação da estrutura do planejamento da prática pedagógica 
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O presente artigo traz apontamentos norteados pela minha prática de docente como professora 
formadora e técnica da Educação Básica no município de Várzea Grande/MT. Apresento algumas 
impressões pós implementação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) – BNCC na 
etapa da Educação Infantil na rede municipal de educação. Com o objetivo de pensar parte do processo 
de implementação do currículo na rede municipal de educação problematizei quais seriam os impactos 
da BNCC (BRASIL, 2017) na implementação do currículo municipal da Educação Infantil? Para refletir 
e analisar esse questionamento, me apropriei da análise documental (LUDKE; ANDRÉ, 1986) dos 
textos políticos (MAINARDES, 2007) que compõem a política educacional nacional e local de Várzea 
Grande/MT e do conceito de currículo como construção social (GOODSON, 1995), que remete a um 
percurso sócio histórico, por onde o currículo fora construído, como o sentido de currículo e 
escolarização. Como considerações finais apresento o apontamento de que construção curricular se 
configura também como processos de construções sociais, justamente, porque também a constituição 
dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e a Educação Infantil assim como, as políticas 
educacionais e curriculares existem, foram e são produzidas, como os currículos, em função do social e 
pelo social. Seguindo esse pensamento, compreendo que a BNCC (BRASIL, 2017) enquanto uma 
política nacional tensiona para que sua compreensão transcenda a ideia de prescrição. Pois mesmo 
sendo um documento organizador das aprendizagens essenciais, se observa que ele não formata a ação 
da escola, muito menos as estratégias didáticas pedagógicas, ou seja, o professor tem liberdade para 
ampliar as aprendizagens, assim como deixar o currículo dinâmico, dando movimento no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Infantil; BNCC; Currículo; Impactos pedagógicos. 

MOMENTOS DE CONSTRUÇÃO CURRICULAR:  UM OLHAR PARA ARTICULAÇÃO 

ENTRE AÇÃO PEDAGÓGICA E BNCC 

Aline Aparecida Sant’Ana Leite – EMEBDON/CBA 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda algumas reflexões sobre minha ação docente, como professora 

alfabetizadora durante o ano de 2019 numa escola pública.  

No decorrer do referido ano letivo, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) – 

BNCC por intermédio de seus interlocutores propôs muitos desafios aos profissionais da educação 

brasileira. Dentre estes, o de transformar direitos de aprendizagem em prática cotidiana, que em 

meio ao trabalho e formação docente fora acompanhado de várias dúvidas, desconfianças e anseios, 

aspectos comuns dispensados às políticas curriculares postas como “novas” em âmbito nacional e 

local.  

 Nesse contexto, enquanto desenvolvia o trabalho de professora alfabetizadora, eu também 

questionava, como essa relação entre a política nacional curricular interferiria na política curricular 

local do município de Cuiabá? Esse questionamento de aspecto tão abrangente, tomou proporções 

menores, porém não menos importantes, que chamei neste artigo de problematização, ou apenas de 
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mais um problema de minha prática docente e tantos outros colegas de trabalho que discorrem sobre 

a dúvida mais comum, sobre a construção   de um simples ou ao mesmo tempo complexo, plano de 

aula, onde a ação de planejar rompa com as ações mecanizadas de apenas inserir as diretrizes da 

BNCC (BRASIL, 2017). Ou seja, como construir ações pedagógicas conectadas às diretrizes de 

aprendizagem da BNCC (BRASIL, 2017)? 

Tal questionamento, me pareceu ser o grande desafio presente nas discussões dos momentos 

de formação continuada e planejamento docente. E nesse contexto, compartilho do pensamento de 

SILVA (2015, p 21) quando ressalta que “professoras e os professores de todas as épocas e lugares 

sempre estiveram envolvidos, de uma forma outra, com o currículo [...]”. Mesmo que não 

soubessem o significado de currículo, ou ainda que nos dias atuais compreendam apenas um dos 

sentidos atribuídos à noção de currículo, como um espaço limitado apenas aos componentes 

curriculares. É possível dizer que para compreender os questionamentos acima precisei também eu, 

professora alfabetizadora avançar no entendimento do que é currículo.  

Para SILVA (2015, p. 20 e 21) “currículo é um espaço, um campo de produção e de criação 

de significado. [...]”. É o lugar onde produzimos vários sentidos, e onde os campos de 

conhecimento disputam suas produções e poder. O currículo é lugar da fala, ação e negociação de 

textos políticos como a BNCC (BRASIL, 2017) e de pessoas como eu, professora que também 

produz currículo. Por isso, se configura numa construção social inacabada, incompleta, cheia e ao 

mesmo tempo limítrofe de significados.  

Diante do exposto, neste trabalho focalizo o modo como vivenciei e refleti sobre a 

problemática acima, a partir de um momento pedagógico desenvolvido em uma turma de 1º ano do 

1º ciclo de uma escola municipal de Cuiabá no estado de Mato Grosso.  Com objetivo de 

compreender os micros processos de construção curricular desenvolvidos no interior das escolas, 

apresento um ensaio analítico sobre uma ação pedagógica.  

Como considerações finais, trago a compreensão de currículo como construção social, e a 

ação pedagógica no contexto da prática cotidiana, se configura em ação que garante a 

reinterpretação do documento curricular nacional. Talvez esse movimento de reinterpretação dos 

documentos curriculares nacionais não seja tão perceptível nos documentos locais (como os 

planejamentos e planos de aulas), porém se faz mais presente nas ações pedagógicas, que ainda de 

forma momentânea tentam romper com as práticas pedagógicas reprodutivistas.  
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AS FORMAÇÕES NA ESCOLA 

Depois de uma grande movimentação em todo Brasil por meio de palestras, debates, 

discussões, cursos de formações entre outros eventos, para que a sociedade pudesse participar e 

entender a concretização da BNCC (BRASIL, 2017) no contexto das escolas brasileiras.  No ano de 

2019 a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá – SME/CBA ofereceu ciclos de formações 

continuadas voltadas para diretrizes da BNCC (BRASIL, 2017). Desde então, houveram vários 

momentos de discussões internas nas unidades escolares levando reflexões sobre práticas, didáticas 

e estratégias de avaliação. Os ciclos de estudos e formação sobre a BNCC (BRASIL, 2017) foram 

organizados nas EMEB’s em momentos destinados às hora-atividades por meio das Rodas de 

Conversas, possibilitando que os profissionais da educação lotados em escolas pudessem participar. 

Na escola onde essa reflexão foi desenvolvida, a Roda de Conversa fora ministrada pelos 

coordenadores pedagógicos da própria escola.  

Várias discussões sobre o desafio em (re)organizar o planejamento de acordo com a BNCC 

(BRASIL, 2017) foram colocadas em pauta, como, os questionamentos a respeito das 

particularidades de cada região, a promoção da equidade e da qualidade do ensino que ofertamos na 

rede pública de ensino 

 Durante a formação, demonstraram a estrutura da BNCC (2017), como o documento está 

organizado; qual sua a influência ou importância para prática pedagógica enfatizando o com 

detalhamento dos objetos de conhecimento (Brasil, 2017) estabelecidos com uma lista de conteúdos 

e as habilidades (BRASIL, 2018) a serem aplicadas no contexto escolar. E ainda apresentaram 

novos elementos, que podiam ser trabalhados de maneira transversal junto aos componentes 

curriculares.  

 Concomitante aos momentos de formação docente sobre a BNCC (BRASIL, 2017), outros 

desafios foram apresentados aos profissionais da educação da rede de ensino de Cuiabá/MT, como a 

implementação do Programa de Alfabetização Cuiabana – PROAC (CUIABÁ, 2019) para atender 

as turmas dos 1º e 2º anos do 1º ciclo do Ensino Fundamental I. Esse programa tem como objetivo 

“contribuir na formação de leitores e escritores críticos e autônomos, com atividades pautadas em 

eixos inter-relacionados com a linguagem oral, leitura, produção de textos escritos e análise 

linguística.” (MACAMBIRA, 2015, p. 3).  
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Diante disso foi proposto a nós docentes que alinhássemos as nossas ações pedagógicas, 

mais especificamente, o nosso planejamento de acordo com a BNCC (Brasil, 2017) e o PROAC 

(CUIABÁ, 2019), utilizando os materiais oferecidos durante as formações. 

A AÇÃO PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA  

 Juntamente com demais professores, diante dos momentos de formação começamos a 

elaborar os planejamentos de acordo com BNCC (BRASIL, 2017), equiparando as habilidades e 

objetivos de conhecimento da BNCC (BRASIL, 2017) com os objetivos do PROAC (CUIABÁ, 

2015). 

 Os planos de aulas sempre que possível contemplavam as áreas de conhecimento: 

Linguagem, Matemática, Ciências da natureza e Ciências humanas. O plano de aula abaixo foi 

desenvolvido com a turma do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental e partiu do texto 

apresentado no documento curricular do PROAC (CUIABÁ, 2015) que contava a história do 

“Menino Maluquinho”. Algumas ações pedagógicas foram desenvolvidas em 5 (cinco) momentos 

que focaram a construção de algumas habilidades e competências propostas também na BNCC 

(BRASIL, 2017). 

 No primeiro momento convidei os alunos para brincarmos de “Adivinha quem está 

falando?”, que consistia em chamar um aluno para a porta da sala e pedir para ele contar um 

acontecimento. As crianças da roda deveriam descobrir se ele está contando uma história sobre ele 

mesmo ou sobre outra pessoa, com o intuito de que os alunos identificassem quem é o narrador. 

Neste momento trabalhamos a oralidade com cada aluno, além de composições de narrativa ambas 

habilidades propostas como Objetivos de Conhecimento na BNCC (BRASIL, 2017). 

 O segundo momento foi conduzido por perguntas aos alunos se os mesmos sabiam o que 

significava a expressão “olho maior que a barriga” que era uma expressão que aparecia no texto 

trabalhado. Alguns se mostraram confusos com a expressão, outros   responderam de forma rápida 

querendo expressar sua ideia naquele momento.  Trabalhamos através da oralidade de cada aluno, e 

dando continuidade propus a eles que quando chegassem em casa perguntassem às pessoas de 

convívio mais próximas e compartilhassem as repostas com a professora e os colegas. 

 O início do terceiro momento foi marcado por uma conversa seguida da proposta para 

jogarmos o “jogo de memória”, com as cartas formadas por imagens e palavras referente a imagem. 
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O jogo foi dividido em dois grupos um amarelo e outro verde. Os grupos tiveram que classificar os 

pares.  E algumas palavras foram escolhidas para formação de frases no coletivo.  

 Já no quarto momento os alunos foram convidados para ir à biblioteca da escola e cada um 

escolheu um livro. Leram suas histórias preferidas, atentando para os cenários, personagens, início, 

meio e fim da história. No final, cada aluno recontou sua história a seu modo para os demais 

colegas da sala de aula. 

CONCLUSÕES 

O presente artigo, me possibilitou refletir sobre alguns aspectos teóricos que permeiam a 

problematização apresentada incialmente, como construir ações pedagógicas conectadas às 

diretrizes de aprendizagem da BNCC (Brasil, 2017)? 

O primeiro aspecto está relacionado a uma limitação que o próprio problema traz, a questão 

dos “modelos” de ações pedagógicas. Mesmo que o documento nacional apresente em seus 

fundamentos um norte para a organização do trabalho docente, mais especificamente, para a 

organização curricular representada nos planejamentos e planos de aula. Não é possível um modelo 

fechado de planejamento e planos de aula.  

Isto se justifica pela própria compreensão de currículo como construção social inacabada, 

incompleta, e ao mesmo tempo cheia de significados. Pois, nessa compreensão a tentativa de 

fechamentos e limitações, como a de organizar o currículo local em formatos e “modelos” a serem 

executados não consistem na limitação da ação pedagógica como um todo.  

Nesse sentido, compreendo que a ação pedagógica no contexto da prática cotidiana, se 

configura em ação que garante a reinterpretação do documento curricular nacional. Talvez esse 

movimento de reinterpretação dos documentos curriculares nacionais não seja tão perceptível nos 

documentos locais (como os planejamentos e planos de aulas), porém se faz mais presente nas 

ações pedagógicas, que ainda de forma momentânea tentam romper com as práticas pedagógicas 

reprodutivistas.  
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Resumo 

O presente artigo aborda algumas reflexões sobre minha ação docente, como professora de uma escola 
pública municipal em Cuiabá no estado de Mato Grosso. Durante os momentos da Roda de Conversa, 
formação continuada realizados no ano de 2019, sobre a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
(Brasil, 2017) algumas dúvidas se tornaram inerentes ao contexto escolar. Entre elas, reflexões sobre o 
desafio de integrar à prática cotidiana ao documento nacional instigaram minha identidade docente. 
Conduzindo meu olhar, para o objetivo de compreender os micros processos de construção curricular 
desenvolvidos no interior das escolas. Apresento, a problematização em torno de como construir ações 
pedagógicas conectadas às diretrizes de aprendizagem da BNCC (BRASIL, 2017)? Para melhor 
entender a problemática acima, considerei como fundamentação teórica, a noção de currículo (SILVA, 
2015) como um lugar da fala, ação e negociação de textos políticos. As considerações aqui apresentadas 
sinalizam que: mesmo no contexto escolar, ainda que ocorram momentos de formação continuada, os 
documentos nacionais como BNCC (2017) são reinterpretados. Talvez esse movimento de 
reinterpretação dos documentos curriculares nacionais não seja tão perceptível nos documentos locais 
(como os planejamentos e planos de aulas), porém se faz mais presente nas ações pedagógicas, que 
ainda de forma momentânea tenta romper com as práticas pedagógicas reprodutivistas; as ações 
pedagógicas aqui apresentadas me permitiram considerar a importância em compreendermos currículo 
como construção social inacabada, incompleta e cheia de significados; que o próprio problema traz uma 
limitação em torno da questão dos “modelos” de ações pedagógicas. Mesmo que o documento nacional 
apresente em seus fundamentos uma proposta para a organização do trabalho docente, mais 
especificamente, para a organização curricular representada nos planejamentos e planos de aula. Não é 
possível defender um modelo fechado de planejamento e planos de aula. 

Palavras-chave: Currículo; Ação pedagógica; Política curricular nacional.    
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta reflexões sobre a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2017) e o 

ciclo de política apresentado por Ball e Bowe (1992). Focaliza a relação entre a ação pedagógica e 

cotidiano escolar desenvolvida em uma escola pública durante o ano de 2019. Considerando as 

ações que envolveram a produção de currículo, mais especificamente, a relação entre o estudo da 

BNCC (BRASIL, 2017), prática pedagógica e cotidiano escolar de algumas turmas de alfabetização 

da Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira. Propomos compreender a construção 
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curricular, a partir da seguinte problemática, como se configurou os momentos de reinterpretação da 

BNCC (BRASIL, 2017) no contexto da nossa escola?  

Nossa escola está situada no bairro José Carlos Guimarães, um dos 5 (cinco) residenciais 

que compõe a grande região do Novo Mundo, ambos localizados à margem da Avenida Mário 

Andreazza, próximo ao Trevo do Lagarto e da BR 364. A E.E. Gov. Dante Martins de Oliveira é a 

única escola estadual dessa região, e atende a uma comunidade que por motivo de 

alagamento/enchente foi remanejada dos bairros Lagoa do Jacaré e Alameda, ambos localizados em 

Várzea Grande/MT. Além desse aspecto social, a comunidade escolar também convive com 

problemas sociais como a violência social, situação de invasão, entre a falta de outros serviços 

sociais básicos, como posto de saúde, posto policial, área de lazer.  

Para atender a comunidade escolar, a E.E. Gov. Dante Martins de Oliveira ofertou em seus 

três períodos de funcionamento, turmas do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos, nesse ano, a escola atendeu aproximadamente 1.215 (mil, duzentos e quinze) 

estudantes. Durante o primeiro semestre do ano letivo, os profissionais da escola participaram da 

formação continuada, entre as temáticas de estudos, a BNCC (BRASIL, 2017) se fez presente. 

Nesse momento, como parte do trabalho/formação coordenado por professores e coordenadores da 

escola, nos foi apresentado a proposta de pensarmos durante a formação continuada, numa possível 

relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2017), a prática pedagógica e o cotidiano escolar.  

Para este artigo trabalhamos com compreensão de escola como contexto da prática. Um dos 

contextos cíclicos da abordagem metodológica ciclo de política, desenvolvida por Ball e Bowe 

(1992). Essa abordagem é concebida como referencial teórico-analítico, por possibilitar estudos, 

pesquisas e análises críticas das políticas e programas educacionais. Mainardes (2007, p. 27) 

enfatiza que o ciclo de política contempla a natureza complexa e controversa da política 

educacional, prioriza os processos micro políticos, a ação dos profissionais em nível local, a 

necessidade de se articular os contextos macro e micro nas análises de políticas educacionais.  

O autor ainda destaca que o ciclo de política inicialmente desenvolvido por Ball e Bowe 

(1992) trazia o processo político composto de três arenas políticas, caracterizadas inicialmente 

como a política proposta, a política de fato e a política de uso.  A política proposta se referia às 

intencionalidades do governo relacionadas à implementação da política e das intenções das 

instituições escolares locais, de onde as políticas também emergem. 

A política de fato compunha os textos políticos e legislativos embasando as políticas para 

serem colocadas em prática. E a política de uso compreendia os discursos e práticas presentes nas 
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instituições onde as políticas são implementadas. Estas políticas foram reformuladas e se 

constituem em um ciclo contínuo com “três contextos principais: o contexto de influência, o da 

produção do texto e o da prática [...]” (MAINARDES, 2007, p. 28). 

A abordagem de ciclo de política consiste em um método analítico valioso por não 

hierarquizar e não estabelecer uma sequência fixa entre os contextos, estabelecendo conexões ou 

mútuas determinações entre os contextos de influência, da produção do texto e da prática, pois os 

considera como espaços onde a política curricular e educacional é elaborada ciclicamente. 

Nas palavras de Mainardes (2007, p. 29), Ball apresenta os contextos, destacando que estes 

não se estruturam de maneira linear, mas se inter-relacionam, assim o contexto de influência pode 

se constituir por grupos de interesses que lutam e disputam para influenciar na definição dos fins 

sociais da educação. Atuam neste contexto as redes sociais, os partidos e representantes políticos, 

formando um discurso de base para as políticas curriculares.  

O contexto desta produção contempla os textos políticos como representações, que vão 

tomando várias formas: legais, oficiais, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais. 

Estes se constituem em resultado de disputas e acordos políticos. E o contexto da prática é o espaço, 

onde a política é interpretada e recriada, “onde ela produz efeitos e consequências que podem 

representar mudanças e transformações significativas na política original” (MAINARDES, 2007, p. 

30). 

 Nesta reflexão sinalizamos algumas considerações finais, a ideia de que a escola pode ser 

pensada teórico-metodologicamente como contexto da prática. Mesmo que não seja possível 

demarcarmos o momento/lugar exato de início, meio e fim das produções curriculares. É possível 

compreendermos o processo ativo de interpretação e reinterpretação de políticas realizado pelos 

professores no interior das escolas. De modo que as políticas não são simplesmente implementadas: 

“o que eles pensam e acreditam tem implicações no processo de implementação das políticas. É 

importante destacar que as interpretações e reinterpretações são constituídas nas relações sociais 

[...]” (MAINARDES, 2007, p. 31). Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2017) também se configura 

concomitantemente em uma política curricular glocalizada (BALL, 2001); a formação continuada 

realizada na escola pode ser compreendida para além do binarismo entre teoria e prática.  
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BNCC E A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) chegou oficialmente em 

nossa escola em abril de 2019, através da proposta do CEFAPRO de incluí-la em nossos estudos de 

formação continuada. Embora o documento já tivesse permeado as discussões no início do ano 

escolar (janeiro), pois durante a semana pedagógica, as professoras pedagogas (das turmas de 1º e 

2º ciclos) apresentaram à equipe gestora da escola questionamentos, interesse em se discutir e 

reformular o planejamento anual da escola a partir do documento local intitulado Documento de 

Referência Curricular para Mato Grosso Ensino Fundamental Anos Iniciais (MATO GROSSO, 

2018). 

 Organizado os cronogramas de estudos da formação, e seguindo as orientações do formador 

do CEFAPRO, iniciamos os estudos da BNCC (BRASIL, 2017). No primeiro momento 

organizarmos os grupos de estudos, formados por participantes de todos os segmentos dos 

profissionais da escola. E divididos entre: professoras pedagogas, e professores das áreas de 

conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

 Nosso grupo de estudo, das professoras pedagogas se dedicou a leitura e discussão da 

BNCC (BRASIL, 2017) a partir da introdução, competências, marcos legais, fundamentos 

pedagógicos e o pacto interfederativo. Depois nossos estudos foram norteados pela proposta de 

relacionar o estudo da BNCC (BRASIL, 2017) – habilidades, conteúdos, objetos de conhecimento, 

área de conhecimento – com a nossa prática pedagógica considerando o cotidiano escolar. Nos 

desafiando a elaboração de um plano de aula que contemplasse a BNCC (BRASIL, 2017), prática 

pedagógica e cotidiano escolar pensado para as turmas dos 1º aos 5º anos do Ensino Fundamental I.  

 Considerando o contexto da formação continuada e o cotidiano escolar, elaboramos um 

plano de aula cuja temática fora “Moradia”. A escolha por essa temática se deu em observação e 

momentos de conversa com os estudantes das turmas dos 2º anos do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental I. Esses estudantes, já haviam sinalizado um interesse em estudar os arredores da 

escola, suas residências e famílias. Assim, entendemos que a temática “Moradia” poderia ser o 

ponto de inter-relação entre prática pedagógica e cotidiano escolar. 

 Nesse sentido, seguindo os estudos da BNCC (BRASIL, 2017) nosso plano de aula 

contemplou as áreas de conhecimentos: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas. Na área das Linguagens trabalhamos a oralidade, partindo das rodas de conversas onde 

os estudantes puderam trocar comentários sobre suas moradias e modos como suas famílias estão 
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organizadas. Também contemplamos a musicalização, o estudo da canção/poema: A casa, de 

autoria de Vinicius de Moraes através de atividades de leitura e reorganização de texto/poema. 

 Os trabalhos na área de Matemática se limitaram ao conhecimento e reconhecimento da 

função social da matemática, quando abordamos os estudos dos números relacionados à quantidade 

de pessoas que compõe a família de cada um estudante, os números presentes nos endereços e as 

formas geométricas existentes na infraestrutura das casas. Como atividade desafiadora foi proposto 

aos estudantes a construção de uma casa com palitos de picolé, folha sulfite, cola, lápis de cor e giz 

de cera. Nessa atividade a criação da casa foi livre, não apresentamos nenhum modelo ou imagem, 

justamente para que os estudantes pudessem experienciar possibilidade de criar. Também 

aproveitamos a manipulação dos palitos para trabalharmos operações concretas de adição e 

subtração. 

 Na área das Ciências da Natureza, abordamos a rotina da higiene familiar, como a família de 

cada um desenvolvia suas rotinas de higiene pessoal e da casa. Bem como, o descarte dos lixos 

produzidos por cada família. Já na área das Ciências Humanas trabalhamos a noção do “Eu” e do 

“Outro”: registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo e espaço (BRASIL, 2017), 

através de atividades que envolveram as brincadeiras populares de infância, o percurso entre a casa 

e a escola, bem como as diferentes organizações familiares.  

 A partir da realização desse plano de aula, produzimos juntamente com estudantes material 

que fora exposto depois como parte da proposta de estudo da BNCC (BRASIL, 2017) na formação 

continuada.  

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento desse estudo/trabalho nos possibilitou o entendimento de que, a relação 

entre teoria e prática não é binária. Mesmo que pela ideia, de formação continuada ainda exista uma 

compreensão de que esse momento, se configura entre uma formação teórica, que supostamente 

fundamente a prática pedagógica, é possível transcender essa ideia.  

Isso não quer dizer que, pensar a formação continuada para além dos binarismos entre teoria 

e prática seja algo fácil, até porque encontramos resistências quanto ao modelo de formação 

continuada desenvolvida pela rede estadual de ensino. É comum, mesmo na nossa unidade 

ouvirmos comentários de professores que desvalorizam esses momentos de formação. Mas, também 
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é produtivo quando encontramos professores que estão dispostos a pensar de modo diferente sobre 

o que se estuda.  

O olhar para a BNCC (BRASIL, 2017) contempla resistências, quando se vê o documento 

como mais um a ser estudado, algo que está supostamente distante do cotidiano escolar. Entretanto, 

quando a olhamos como um documento cuja existência está bricolada (BALL, 2001) as outras 

políticas curriculares nacionais anteriores a BNCC (BRASIL, 2017) pode ser compreendida como 

uma política cuja reestruturação curricular perpassa pela relação de glocalização.  

Ball (2001) nos afirma que as políticas nacionais propostas para a educação são definidas 

em termos de diferentes manifestações da globalização. Ele constrói a noção de globalização a 

partir das considerações de Giddens (1996), Robertson (1995) e Reus-Smit (1996). Assim, ela é 

entendida como um movimento que invade os contextos locais, mas não os destrói, conecta novas 

formas de identidades e expressão de cultura local, sendo vivenciada pela simultaneidade e 

interpenetração do que chamamos convencionalmente de global ou local (glocalização), 

configurando-se em efeitos mutuamente constitutivos. 

Nesse sentido, entendemos que a escola pode ser pensada teórico-metodologicamente como 

contexto da prática. Mesmo que não seja possível demarcarmos o momento/lugar exato de início, 

meio e fim das produções curriculares. É possível compreendermos que as políticas curriculares se 

constituem de um processo ativo de interpretação e reinterpretação realizado também pelos 

professores no interior das escolas. 
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Resumo 

Neste artigo apresentamos reflexões sobre a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2017) e o ciclo 
de política apresentado por Ball e Bowe (1992). Focalizamos a relação entre a ação pedagógica e 
cotidiano escolar desenvolvida na Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira, localizada 
no município de Várzea Grande/MT, no ano de 2019. Considerando as ações que envolveram a 
produção de currículo, mais especificamente, a relação entre o estudo da BNCC (BRASIL, 2017), 
prática pedagógica e o cotidiano escolar de algumas turmas de alfabetização da referida escola. 
Propomos compreender alguns momentos de construção curricular vivenciados durante período de 
formação de continuada e estudos da BNCC (BRASIL, 2017), a partir da seguinte problemática, como 
se configuraram os momentos de reinterpretação da BNCC (BRASIL, 2017) no contexto da nossa 
escola? Como aporte teórico e metodológico abordamos a compreensão de escola como contexto da 
prática. Um dos contextos cíclicos da abordagem metodológica ciclo de política, desenvolvida por Ball 
e Bowe (1992). Concebida como um potente referencial teórico-analítico, por possibilitar estudos, 
pesquisas e análises críticas das políticas e programas educacionais (MAINARDES, 2007) e o conceito 
de glocalização (BALL, 2001), movimento que invade os contextos locais, mas não os destrói, 
conectando novas formas de identidades e expressão de cultura local. Sinalizamos como considerações 
finais que na escola, ao interpretar e reinterpretar as políticas curriculares nacional/local, as professoras 
se constituem participantes dos processos de construção curricular. Mesmo que não seja possível 
demarcarmos o momento/lugar exato de início, meio e fim das produções curriculares, a BNCC 
(BRASIL, 2017) se configura em uma política curricular glocalizada.  

Palavras-chave: Política curricular. Currículo. Prática pedagógica. 
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ANEXOS 

Imagens: Aula temática “Moradia” 
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Resumo 

O painel que aqui apresentamos, articulam pesquisas em torno das políticas curriculares para a 
diferença no governo de Jair Messias Bolsonaro, abordando questões que envolvem a extinção da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, a Educação 
Escolar Quilombola e a Educação Escolar Indígena. O primeiro trabalho apresenta a pesquisa a partir 
da extinção da SECADI, refletindo o apagamento do Outro das políticas de inclusão da diferença na 
ordem neoconservadora da política de Michel Temer e de Jair Messias Bolsonaro, que tem repercutido 
no Estado Democrático de Direito. O segundo texto apresenta como as políticas para quilombolas 
estão sendo borradas por uma força de governo neoliberal, e de como elas têm como princípio de 
atenção a economia. A pesquisa chama atenção de como a extinção da SECADI afetou as políticas 
curriculares para a população quilombola, numa tentativa de pensar, talvez, como as políticas 
neoliberais de governo mobilizam para certa economização da esfera pública, e das políticas 
curriculares para quilombolas. O último texto traz uma discussão em torno das políticas curriculares 
para a Educação Escolar Indígena no governo de Jair Messias Bolsonaro, de como os espectros da 
integração e da civilidade, ideais das políticas para indígenas nas primeiras décadas do século XX, 
reaparecem assombrando a política bolsonarista. Para tanto, são apresentadas dentro de uma 
perspectiva do ciclo de políticas de Ball, nuances das políticas para as populações indígenas nas 
primeiras décadas do século XX, numa tentativa analisar como os fantasmas da integração e da 
civilidade reaparecem no governo atual. Neste diálogo, o painel se inscreve numa perspectiva pós-
fundacional, analisando como as políticas curriculares para a diferença estão sendo apagadas e 
preenchidas por discursos neoliberais e neoconservadores no governo de Jair Messias Bolsonaro. 

Palavras-chave: Políticas Curriculares; Diferença; Neoliberalismo; Neoconservadorismo. 

EM NOME DA ORDEM: A EXTINÇÃO DA SECADI E O RETORNO DO OUTRO COMO 

INIMIGO 

Claudia Tomé – Docente da UERN/Campus de Patu 

POR ORDEM E JUSTIÇA  

O crescimento e a abrangência do neoconservadorismo no Brasil em todas as esferas sociais 

tem evidenciado articulações das bancadas conservadoras de diferentes partidos no parlamento 

brasileiro, assim como de diferentes grupos, entre os quais, os ligados ao agronegócio e às igrejas. 

Tais articulações colaboraram para o avanço do globalismo neoconservador no Brasil, produzindo 

demandas no que tange a esfera cultural, social e educacional a ponto de afetar algumas secretarias, 

entre as quais a extinta SECADI. Em razão, para esta discussão, lanço mão de um noticiário da 

Folha de São Paulo sobre a extinção da SECADI e posteriormente recorro as políticas de inclusão 

no âmbito dessa secretaria, fazendo uma relação com a atual política de desmonte do estado 

democrático de direitos. 

A folha de São Paulo de 02 de janeiro de 2019 traz uma matéria assinada por   Paulo 

Saldaña na qual notícia que o então ministro da educação, Ricardo Vélez, desmonta a Secretaria de 
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Diversidade e cria nova subpasta de alfabetização. A matéria é subintitulada como “manobra para 

eliminar temáticas de direitos humanos, educação étnico racial e palavra diversidade”. Paulo 

Saldaña adiciona na mesma matéria uma postagem feita pelo presidente Jair Bolsonaro no seu 

Twitter na mesma data – no dia 02 de janeiro de 2019 –, a saber: 

Ministro da Educação desmonta secretaria de diversidade e cria pasta de alfabetização. 

Formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho. O foco oposto de governos 

anteriores, que propositalmente investiam na formação de mentes escravas das ideias 

de dominação socialista (BOLSONARO APUD SALDAÑA. 2019). 

Desta postagem, noticiada por Saldaña (2019) na Folha de São Paulo, quero trazer aqui uma 

discussão sobre a extinção da SECADI no âmbito de políticas neoconservadoras, mais 

especificamente no governo Bolsonaro. Defendo que é em nome da ordem que o apagamento das 

minorias, dos desvalidos – aqui chamados vadios – tem se tornado produtivo para uma ordem 

capitalista que se inscreve na contramão do estado social e de direitos. Julgo se tratar de uma ordem 

sem restrições ao mercado que de inclusiva, ainda que controladora, passa a coercitiva cujo domínio 

muda de forma, a ponto de reprimir violentamente todas as formas de contestação à ordem social e 

aos costumes tradicionais. Penso que a postagem do presidente replicada pela Folha de São Paulo 

demarca uma ideia do certo e do errado, uma ordem moral que reitera o discurso de Russel Kirk, 

representante do neoconservadorismo norte-americano ao declarar que:   

Uma sociedade onde homens e mulheres forem governados pela crença em uma 

ordem moral duradoura, por um forte sentido de certo e errado, por convicções 

pessoais sobre a justiça e a honra, será uma boa sociedade – não importa que 

mecanismo político se possa usar; enquanto se uma sociedade for composta de 

homens e mulheres moralmente à deriva, ignorantes das normas, e voltados 

primariamente para a gratificação de seus apetites, ela será sempre uma má sociedade 

– não importa o número de seus eleitores e não importa o quanto seja progressista sua 

constituição formal (KIRK, s/d, p. 2)  

O preenchimento de “mentes escravas”, termos utilizados pelo presidente Bolsonaro, tem 

sido fortemente atravessado pela ideia de que há uma crise social advinda da degradação moral, da 

desestruturação das famílias e dos valores tradicionais, o que referenda as ideias de Kirk e 

assemelha-se às críticas neoconservadoras ao Walfere State. Não deixa, pois, de ser uma espécie de 

retorno da cultura do medo social marcada nos anos de 1990 no Brasil, uma chamada ao 

neoconservadorismo ladeado pelo discurso da insegurança, o qual reedita apelos à ordem e à 

repressão em nome da justiça, Nesse sentido, julgo que o desmonte da SECADI mais que a 
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diminuição de uma secretaria, intenta funcionar como a expressão da “vontade popular” por 

“justiça” em um país, cuja violência coloca em questão os direitos humanos entendidos, nesse 

contexto, como operador de proteção a pessoas com comportamentos antissociais.   

Ordem e justiça são aqui duas demandas que articuladas a outras demandas do contexto da 

política neoconservadora me faz chamar, a partir de constructos pós-fundacionais (DERRIDA,  

1991, 2009,  2011) e pós-estruturais (LACLAU,  2011, 2013), o  Estado Democrático de Direito 

para falar do retorno do Outro e falar da política como roda livre – termo cunhado por Derrida 

(2009) –  no livre jogo da sua indeterminação ou a autodesconstrução que gira sob o nome da 

democracia. Se por um lado, faço uso de figuras do retorno – do rodado, do círculo, da roda  que 

gira sobre si mesma –, que obriga a voltar, virar; por outro lado, reporto-me também a recordar, um 

volver ou um retroceder, um voltar a acordar, ainda que com o imprevisível, neste lugar onde 

sempre de novo, passo à vez [tour à tour], jogar com ambos os rodeios ou com as duas voltas, uma 

volta a mais. E esta volta a mais chamo de política e, nela, a democracia como uma espécie de roda, 

visto que supõe um certo número de retornos, abre o espaço público e dar direito a mudança de tom 

(wechsel der Töne). Como diz Derrida (2009, p 54), ao falar da volta, “parece difícil pensar o desejo 

da nomeação de qualquer espaço democrático sem aquilo a que em latim se chamava uma rota, sem 

a rotação [...], sem circularidade de alguma volta ou de algum retorno  a si [soi] em direção a si e 

sobre si [...]”. Nesse dizer derridiano, democracia não é nunca propriamente o que é, nunca ela 

mesma, não é em sim mesma, sendo, pois ela mesma crítica de si mesma, o que a fortifica, mas 

também a fragiliza. É um tornar ou retornar contra si como seu próprio inimigo.  

É sob os constructos de Derrida (2009) que, nesta discussão, arrisco tratar do político para 

aquilo que a democracia pode querer dizer quando se fala de estado democrático de direitos, 

problematizando a ideia de ordem, quer seja como envio, quer seja como retorno do outro diferente. 

Início tratando do estado democrático de direito ou chamo, por inspiração derridiana, de Estado 

vadio – État voyou ou Rogue States –, aquele que “deve ser punido, reprimido, impedido de 

prejudicar, se necessário pela força do direito e pelo direito da força [...], chamados à ordem ou à 

razão e se necessário mediante uma intervenção armada punitiva ou preventiva,” (DERRIDA, 2009, 

p. 157).  Trato de um estado que até então hospedava o outro diferente, o rodado (roués), um 

desviado, uma espécie de vadio (voyou) e que no contexto do neoconservadorismo, passa a ser 

renegado, denunciado pelo discurso que inscreve o estado coercitivo. A lógica é que “a 

libertinagem (rouerie) mereceria assim a roda (rour), a saber, o suplício que consiste em ser-se roué 

(rodado); em ver-se moer de pancada na roda ou, em todo caso, punir por ter infringido a lei ou os 
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bons costumes” (DERRIDA, 2009, p. 67). Por inspiração derridiana, podemos dizer que um roué 

(rodado) é uma espécie de voyou (vadio). Este é adjetivo que qualifica, designa e, portanto, indica 

um potencial no subalterno, assim como pode indicar também uma afronta e, por conseguinte, a 

caça aos vadios, delinquentes. Há nessa designação uma disseminação de sentidos que um signo 

pode supor.  

No que toca a SECADI, cujo estado hospedava o vadio, as bases discursivas permitiam que 

o acusador retirasse a queixa do acusado. Entretanto, essa mesma composição narrativa parece se 

voltar contra o acusador: o estado de direitos. Mas, quem o designa? Quem possui o poder de 

acusar? Quem é o vadio, o desordeiro, o indisciplinado, o ideologicamente taxado de vagabundo, 

bandido, comunista que até então preencheria tal estado? Seriam os negros, as mulheres, os 

moradores de rua, os trabalhadores pobres, os grupos e sujeitos “fora” da ordem, da lei, dos 

costumes, do mercado de trabalho? Seriam justamente os nomeados pela SECADI como minorias, 

vulneráveis que sob o prisma da diversidade tomavam lugar no centro do debate das políticas 

educacionais e sociais como sujeitos de direito que tinham a educação como direito?  

A palavra vadio é vista por Derrida (2009), como extremamente rara, artificial e forçada. Ele 

diz ser uma “palavra duvidosa. O próprio é uma personagem duvidosa. Suspeito, equivoco, de um 

mau calibre (mauvais aloi), o que quer dizer de má liga (mauvais alliage). É sempre uma questão de 

liga (alliage) e de aliança (aliance), de a-ligação (alligation), [...]” (p. 141-142). E, “o que faz deles 

à parte, excluídos ou perdidos, excêntricos, que vagueiam pelas ruas [rues] sobretudo nas dos 

subúrbios?”(DERRIDA, 2000, 134). A desordem. Eis a resposta! Os vadios que introduzem a 

desordem na rua, e “são apontados a dedo como delinquentes actuais ou virtuais, como réus e 

perseguidos pelo cidadão civilizado, pelo Estado ou pela sociedade civil, pela boa sociedade, pela 

sua política, [...] e pela sua polícia armada que vela pela lei e pelos costumes” (op. cit). E mais, 

“isto se dá em todas as vias [voies] de circulação, nas zonas padronais, nas zonas de auto-estrada, 

marítimas e aéreas, a informática, o e-mail, a web” (op. cit). 

O INIMIGO VADIO QUE RETORNA 

Pode o vadio falar? – parafraseio Spivak (2010) para tratar aqui do Outro da inclusão no 

âmbito da SECADI, o até então concebido como parte do hegemônico, embora se tratasse de um 

outro que não pode ser pensado fora das relações que o controlam. Quando se trata da política de 

inclusão, mas especificamente nos governos Lula e Dilma, penso na produtividade do poder com o 

vadio contado como o Outro de dentro ou como àquele que pode falar, a saber, a mulher, o índio, o 
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gay, a lésbica, o deficiente, o negro, o professor, a escola, a comunidade, dentre tantos outros 

nomeados sob a ideia de serem representados da mesma maneira. Diz respeito a um outro 

vulnerável, marginalizado, excêntrico. Tal generalidade dos termos, traz em si uma tensão não 

negada por Laclau (2013), que chama a atenção para as diferenças e, de outro modo, 

problematizada por Scott (2005), que questiona a generalidade do nome para abarcar demandas tão 

diferenciadas em nome da representação.  

Não obstante, os enquadramentos dos muitos outros numa identidade coletiva que representa 

individualidades, vinham funcionando, nas últimas décadas, sobretudo nos governos Lula e Dilma, 

como estratégia de afastar de si a ameaça do que não se conseguia nomear.  Essa lógica, vinha 

inscrevendo “o fundamento para um novo tipo de ‘localismo’ que de acordo com HALL (2013, p. 

67-68) não digo ser “autossuficiente particular, mas que surgia de dentro do global, sem ser 

simplesmente um simulacro deste. [...] é o exterior constitutivo da globalização”. O outro tratava-se 

do inimigo, aquele que perturba e ameaça. Daí porque o projeto econômico das duas últimas 

décadas buscou dialogar com as margens, visou um sentido universal, uma ordem mundial que 

reiterava declarações mundiais, tratados e acordos entre nações, uma vez que o marginal, o que vive 

à margem ou na rua – o rodado ou o vadio –, se fez e ainda se faz amedrontador porque insurge 

num espaço-tempo de alteridade, reivindicando o espaço da diferença como tal.  

Julgo que a lógica seguida pelas políticas em torno da defesa da diversidade e da diferença, 

nas últimas décadas, se tratava de um mecanismo para apagar os efeitos do poder, uma tentativa de 

esconder a fragilidade e a condição eternamente provisória da identidade pela fantasiosa ideia de 

uma identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente. Daí porque a razão de ser tão 

pertinente produzir o Outro de dentro do sistema, pelo e para o qual foram produzidas e 

implementadas tantas políticas afirmativas e materiais didáticos pedagógicos – livros, cadernos, 

manuais, cartilhas, fascículos, dentre outros – que instrumentalizavam o professor.  

Foi com objetivo de contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, 

voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos 

direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental que a então SECAD foi criada em 2004, 

ampliando-se em 2011 para SECADI pelo acréscimo do termo inclusão. Além disso, visava a 

efetivação de políticas públicas transversais aos níveis, etapas e as demais modalidades de ensino, 

bem como políticas intersetoriais com vistas à promoção, à proteção e à garantia dos direitos 

humanos. Tais políticas eram elaboradas e implementadas em articulação com as demais políticas 

públicas, de caráter intra e interministerial e com a participação dos movimentos sociais. Para 
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Moehlecke (2009), naquele contexto, a criação de secretarias no âmbito do Ministério da Educação 

(MEC), a exemplo da SECADI, era entendida pelo Governo como uma das formas de equacionar 

politicamente as várias e distintas demandas.  

A demanda da formação de professores articulada as demandas da diferença foi o que 

mobilizou a produção e circulação de material didático-pedagógico, visto que a lógica passava pela 

ideia de capacitar para novos tempos e para a sustentabilidade das mudanças requeridas com base 

nos direitos humanos universais. A ideia em voga era desanalfabetizar a população pobre, qualificar 

professores leigos e/ou sem formação específica, preparar os povos do campo, populações 

ribeirinhas, florestas, etc., para o desenvolvimento sustentável. Essas demandas apontam 

diretamente para a SECADI como um dos agentes públicos de produção e implementação de 

políticas para alfabetização, formação continuada de professores, valorização da diversidade e 

promoção da inclusão. 

Se considerarmos as duas conjunturas políticas, o outro diferente das políticas de inclusão, 

no governo Lula/Dilma, ganhava visibilidade pelo reconhecimento da sua pertença a um grupo, 

ainda que invisível pelo do nome coletivo. No governo Temer/Bolsonaro ganha visibilidade como 

indicador de um posicionamento ideológico a ser combatido. No governo Temer, tal debate é 

intensificado pelo retorno da defesa de uma Escola sem Partido, através de projetos de lei que 

alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Vale dizer que as demandas são 

outras, pois os nomes que se enquadram no movimento dos sem-terra, no movimento feminista, no 

movimento negro, no marxismo, nos partidos de esquerda, nos direitos humanos, passaram a ser 

vistos como inimigos. Entretanto, se nos dois últimos governos, anteriores à onda neoconservadora, 

uma nomeação coletiva afastava a ameaça daqueles que não se podia nomear, o que dizer de uma 

conjuntura que até mesmo o nome genérico se faz ameaça? Acrescento uma pergunta de Skliar 

(2002): se trata, por acaso, de um outro que volta, que nunca esteve aqui?   

Para Laclau (2006) existe uma série de demandas absolutamente heterogêneas que chegam 

ao seu ponto de unidade pela presença do nome. Sem a presença do nome, as demandas se 

dissolveriam em uma série de elementos desarticulados, pois defende que o momento da nomeação 

é absolutamente central na constituição das identidades. Tal constituição vai sendo tratada por ele a 

partir de uma dispersão de pontos de ruptura, antagonismos e demandas. Para trabalhar com essas 

noções, ele considera que as coisas, os objetos não entram em relação com alguma descrição, mas 

com a significação que dá sentido a esses objetos, criando uma política social. Não há, pois, 
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significados rígidos, fixos, mas o que há é sempre possibilidades de um novo sentido de 

preenchimento, . 

Para Laclau e Mouffe (2015) o que marca a existência do antagonismo e, portanto, a 

articulação de demandas – antes demandas isoladas – em torno de um nome é a presença de um ou 

mais inimigos comuns, isto é, o denominado exterior constitutivo ou corte antagônico. Há nesse 

processo uma articulação identitária contra um inimigo em comum, pois “toda mobilização por um 

objetivo parcial será percebida não somente como relacionada com a reivindicação ou os objetivos 

concretos dessa luta, mas também como um ato de oposição ao sistema” (LACLAU, 2011, p. 73). 

Entretanto, “[...] o que estabelece sua unidade não é, por conseguinte, algo positivo que elas 

partilham, mas negativo: sua oposição a um inimigo comum” (LACLAU, 2011, p. 73). Essa 

unidade, chamada por Laclau (2006, 2013) de unidade popular, ocorre pela articulação em torno de 

um nome, ou seja, uma nomeação identitária. As identidades são construídas, visando um Outro – 

adversário –, dentro de um processo relacional com a diferença. Implica partir de antagonismos e 

demandas em que o eu tenta deslegitimar o outro, para alcançar hegemonia discursiva sobre algo. 

Considerando os constructos laclaunianos é o nome que traz um status de unidade para a 

formação discursiva. Isto porque o processo de nomeação é um performativo, uma criação de 

sentido e de tradução do mesmo sentido. No primeiro sentido, é exercida uma operação 

performativa sobre o nome que diz respeito ao espaço do vácuo, do vazio, exigindo o seu 

preenchimento. Tal preenchimento expressa o próprio vazio no sistema hegemônico de 

representação. O segundo sentido opera performativamente sobre o sujeito nomeado, posto que a 

nomeação confere, por si mesma, sentido ao objeto. O movimento duplo torna o nome 

universalizante. Daí porque no contexto das políticas viabilizadas pela SECADI, a inclusão social 

passa à nominação de um grande significante, capaz de articular demandas particulares antes 

manifestadas isoladamente, a saber, demandas dos movimentos negros, movimento LGBT, 

movimento indígena, movimento feminista, dentre outros. Todavia, ao se articularem para expulsão 

do inimigo ou inimigos comuns – a discriminação, o preconceito, a intolerância que se aglutinavam 

no nome exclusão –, exerciam o duplo sentido da operação performativa: 

particularidade/universalidade, diferença/equivalência. O primeiro sentido aparece através da 

identidade particular (nomeação do sujeito: negro, índio, gay, etc.); o segundo sentido – 

universalizante –, através da unidade popular (inclusão dos diferentes, dos vulneráveis ou das 

minorias ou das identidades diferenciais,). 
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Com efeito, o nome que no âmbito dos programas, projetos, cursos e materiais didáticos da 

SECADI estabilizava diferenças ao trazer o inimigo para dentro do sistema, através da 

compatibilização do conteúdo particularista diferencialista com o conteúdo universalista; passa a 

ser, na conjuntura política neoconservadora, um nome que convoca outras demandas em nome da 

ordem. Se antes as diferenças designavam a situação de vulnerabilidade e revelava os fora de Lei – 

aqueles sem documentos, ao tempo que convocava um estado de direito, uma ordem mundial que 

revelava as exclusões, os estados “fora-de-lei” ou “Estado Vadio”, como faz notar Derrida (2009) –; 

agora dar lugar a  militarização da vida cotidiana. Isto se materializa tanto pela luta para fazer valer 

a escola sem partido e a militarização das escolas brasileiras, quanto pela desocupação de terras 

indígenas, do extermínio de indivíduos e grupos sociais pela defesa ideológica do armamento, da 

ocupação de favelas por forças militares, inscrevendo, pois, demandas conservadoras.  

Não é por acaso que de dentro do sistema de ensino, o marginalizado é controlado a lógica – 

conforme decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019 – de promover  a partir de escolas militares 

“atividades com vistas à difusão de valores humanos e cívicos para estimular o desenvolvimento de 

bons comportamentos e atitudes do aluno e a sua formação integral como cidadão em ambiente 

escolar externo à sala de aula” (BRASIL, 2019). Além disso, o mesmo decreto objetiva “contribuir 

para a redução dos índices de violência nas escolas públicas regulares” (ibidem). Todavia, se por 

agregação de diferentes temáticas, a SECADI conectava e ampliava tipos, definia marcas, 

partilhava sentidos e criava um sentido normalizador da diferença, apontado por Foucault (1984) 

como responsável por nossas visões reguladoras dos sujeitos e de seus corpos; a militarização 

envolve o duplo: consenso/coerção.  

 O inimigo normalizado pela força da lei em políticas sociais de reconhecimento no âmbito 

da SECADI, volta a ser combatido pela mesma força de lei que agora pune. Afinal, “do ponto de 

vista político, os representantes da ordem, das forças da ordem burguesa ou da ordem moral tentam 

apresentar como vadios todos os amotinados, os agitadores, os insurrectos, em suma, os 

revolucionários [..]” (DERRIDA, 2009, p. 140). Se consideramos os constructos Laclaunianos, essa 

lógica é a expressão da vontade popular em torno da ordem moral, da paz e dos bons costumes.  

Esta ordem coloca para dentro o que é “certo”, expulsa o que é “errado” – o vadio, o bandido, o 

rodado, o marginal –, e chama à cena o jogo do dentro X fora (DERRIDA, 2011). O importante é 

visibilizar o que é marginal, não trazendo-o para o centro – como fez as políticas da SECADI –, e 

sim, expulsando-o através de mecanismos punitivos em que a ideologia da guerra, herança da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.004-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.004-2019?OpenDocument
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doutrina de segurança nacional do regime civil-militar brasileiro, é reeditada na guerra ao tráfico e 

na guerra às universidades, as quais têm sido vistas como lugares de balbúrdia.  

Para além da implantação /implementação de escolas militares, há também a defesa de uma 

base comum curricular, do plano nacional de educação – aprovado em 2014 –, a defesa do ensino 

até mesmo em domicílio, pois na escola há a convivência com o diferente – o vadio –, o que pode 

ser imoral. Afinal, deixar a educação sob a responsabilidade do estado vadio, da vadiocracia 

(DERRIDA, 2009), representa um perigo para as mentes. Para Lima e Hypolíto (2019) “a ideia é 

recolocar no centro do currículo questões referentes à autoridade, à moralidade, à família, à igreja e 

à decência, pois somente tais aspectos poderiam superar a decadência moral tão evidente [..] nos 

dias atuais” (LIMA; HYPOLITO, 2019, p. 8, grifos do autor). 

Com efeito, a falta de ordem tem constituído demandas, a exemplo das  escolas militares, da 

escola sem partido, do Plano Nacional de Educação (PNE), da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), do modelo neopositivista de educação que negociam e produzem sentidos numa cadeia de 

equivalência que atualmente constituem a hegemonia (Laclau, 2013). Os vadios singulares, os 

indivíduos de costumes e de moralidade duvidosa que a boa sociedade queira combater e excluir 

através de nomes mais ou menos sinônimo” (DERRIDA, 2009, p. 138), apagam-se junto com o 

apagamento da Secadi, afinal, “voyou [vadio] tem uma relação essencial com a voie [via], com a 

lixeira urbana, com a manutenção da cidade ou da polis e, portanto, com a rua” (DERRIDA, 2009, 

p. 136). Ou seja, com o fora, o outro considerado perdido, o excêntrico, o delinquente, o outro 

apontado pelo Estado, pela lei. Nos termos de Derrida (2009, p 135), aquele que “chama-se à 

ordem, começou-se a denunciar um suspeito, anuncia-se uma interpelação, ou mesmo uma 

detenção, uma convocação, um mandato de captura, uma investigação: o vadio [voyou] deve 

comparecer diante da Lei”.  

O vadio – o inimigo – como sujeito de direitos, entre os quais, o direito à educação, retorna 

como ameaça ao sistema de ensino. Daí a razão de não ser esquecido no decreto que institui o 

Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), quando no seu artigo 3º, inciso II, afirma 

que o programa tem como princípio “o atendimento preferencial às escolas públicas regulares em 

situação de vulnerabilidade social”. E, esse “voltar pode ser interpretado como o retorno de uma 

história só de exclusão: é a vítima que retorna para falar da sua ‘exterioridade’, do seu ‘sofrimento’, 

das suas ‘perdas’, da sua vontade de pertencia, da sua ‘inclusão’? (SKILIAR, 2002, p. 11).  Penso 

que as questões podem ser focalizadas no destino e o retorno do vadio que não pode falar.  E, esse 
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retorno em nome da ordem, passa pelo apagamento do Estado vadio ou do nome do outro como 

inimigo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se até pouco tempo o que importava ao estado democrático de direitos era uma secretaria 

que absorvesse  o “voyou” – o vadio –, constituído por uma questão do Direito, de força de lei, da 

ordem (mundial) como sentido e da direção do mundo, etc; agora esse mesmo estado vem se 

tornando a mediação que permite estratégias de ataques e alianças, através da denúncia de estados 

vadios (DERRIDA, 2009). E, vale dizer, que a democracia tem sido o passaporte de uma narrativa a 

outra, o que penso se tornar um signo esvaziado por permitir ideologias distintas (Laclau, 2013). 

Talvez, parafraseando Butler (2002), pudéssemos perguntar: que vadios importam à democracia? 

Penso, inspirada em Derrida (2011) que diz respeito a um corpo que já não é o mesmo de outrora, a 

um corpo que nos obriga a pensar um passado que não se pode mais compreender, na forma da 

presença modificada. Em nome da ordem, o que há é o passado absoluto como outro nome a 

rasurar. E isto me faz julgar que investir na militarização da vida, reeditando o projeto de segurança 

nacional não significa também uma cópia do projeto original, pois se trata de uma iteração, uma 

repetição que não consiste na transposição do ato de um contexto para outro. Como faz notar 

Derrida (1991, p. 358): “nenhum contexto pode fechar-se sobre si. Isto porque o que há é espectro: 

um sentido novo no já existente, um sentido assombrado, posto que não é real. É, pois, o que marca 

de forma fantasmagórica a nomeação”. Se marca um sentido novo, negar o instituído – SECADI – 

não encerra as relações que controlam, nem que produzem o outro. Daí porque, ainda que um 

agente como a SECADI tenha sido extinto, o Outro que ameaça e que se intenta apagar junto com 

ela, vai estar sempre perturbando, mesmo que seja como um fantasma que assombra e exige que o 

poder colonial negocie o inegociável (MACEDO, 2006a). 
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Resumo 

O ponto alto desta discussão é a extinção da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão - SECADI e o que junto a ela também se intenta apagar. Procuro oferecer uma 
contribuição delimitada ao debate, o que consiste em recuperar, ainda que brevemente, o Outro das 
políticas de inclusão da diferença no âmbito dessa secretaria. Essa recuperação, na medida em que 
sublinha a ideia de ordem como parte de uma agenda mundial de inclusão nos governos de Lula da 
Silva e de Dilma Rousseff, trata também de uma ordem neoconservadora como recente tônica da 
política brasileira nos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, o que repercute no Estado 
Democrático de Direitos. Meu argumento é que se no âmbito da SECADI, tal estado inscrevia a 
inclusão do Outro diferente em atendimento a demanda de uma ordem mundial de igualdade e justiça 
social; na atual conjuntura este mesmo Estado transforma o outro em um inimigo a ser combatido em 
nome de uma ordem moral. Inscreve-se, pois, a tentativa de apagamento do que se configura como 
fora da moralidade, o que chama à cena a aplicação da Lei sob o discurso de se fazer justiça para 
manutenção da segurança, da moral e dos bons costumes. De qualquer modo, a demanda por ordem e 
justiça, articula uma cadeia de outras demandas e produz diferentes sentidos. Todavia, penso que negar 
o instituído – SECADI – não encerra as relações que controlam nem que produzem o Outro. Ele – o 
outro – sempre vai estar lá perturbando a “ordem”.  

Palavras-chave: SECADI; Ordem; Estado de Direitos; Apagamento do Outro. 
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A POLÍTICA CURRICULAR PARA QUILOMBOLAS E AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS DE 

GOVERNO1 

Maria Santos – PROPEd/UERJ 

HÁ QUILOMBOS E QUILOMBOLAS PELO CAMINHO: PALAVRAS INICIAIS  

Desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em agosto de 2016, sucessivos 

movimentos, como a redução e corte de repasse orçamental aos institutos do ensino básico e 

superior, aprovação de uma Base Comum Curricular para ensino fundamental (BNCC), reforma do 

ensino médio prevista desde antes da Medida Provisória de nº 746/2016, tem afetado a política 

educacional. Nesse movimento, acrescento a extinção da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), em janeiro de 2019, que para sua 

efetivação contava com parcerias de agentes nacionais e internacionais ao ensino. Trazendo o que 

era posto na homepage [portal do MEC], Tomé (2016), discorreu que a Secadi apresentava como 

objetivo “contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização 

das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da 

sustentabilidade socioambiental. (TOMÉ, 2016, p. 35-36)”. Em sua análise, não de oposição a 

secretaria, a autora defendeu que no âmbito de governo, esse conjunto de política não se 

apresentava como mais ampla, mas que para ela, um lugar que “permite acessar sentidos, traduzir 

discursos e lutas discursivas” (TOMÉ, 2016, p. 36). E nesse acessar sentidos, coloco a seguinte 

interrogativa: o que significa a sua extinção para a política curricular educacional quilombola em 

governo de base neoliberal? 

A questão apresenta certa complexidade de resposta, porque não se trata apenas de um 

apagamento da política educacional. Naquilo que pretendo nesse escrito, sua extinção vai tornando 

ausente um debate sobre a diferença, a cultura, a identidade dos grupos étnicos; e especificamente 

neste texto, de grupos nomeados como quilombolas. E ausência aqui pode significar não apenas o 

que está fora, e sim o que de fora permanece dentro de (DERRIDA, 2017). Por isso, compreender 

esse discurso de ausência atravessa os traços de uma democracia [frágil], ainda mais pensando a 

lógica neoliberal do mercado capitalista sob o sistema educacional brasileiro. Não pretendo traçar 

marcos temporais, muito embora já o tenha feito quando situo a saída da Presidenta Dilma 

Rousseff, mas ao longo do texto me parece importante voltar às temporalidades históricas para 

 
1 Esta pesquisa tem o apoio financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro – FAPERJ. 
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entender as interpretações de como o sistema neoliberal vem atuando sob a força de um governo 

nas políticas para quilombolas. 

Quando Jair Bolsonaro, assumiu a presidência, em janeiro de 2019, sinalizou através de seus 

discursos, que a equidade, a valorização da diversidade e inclusão, interesses da Secadi, não 

estavam para aparecer como demanda de importância no seu governo. No contexto da secretaria, as 

temáticas que integravam a Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do 

Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação para as Relações 

Étnico-raciais, e Educação em direitos humanos, não articulavam interesses de ampliação de ações 

e projetos para esses grupos, de modo que eles começaram a sofrer uma série de ataques, de formas 

diversas, e assim, iniciado um outro processo de luta. No que interpela a educação quilombola, 

atingiu principalmente o financiamento de projetos, cursos de extensão e especialização; produção 

de materiais de apoio didático escolar; incentivo de lideranças à participação de fóruns e conselhos 

regionais no debate do ensino quilombola; e o conhecimento escolar no que prescreve as normas, 

ainda que em caráter falho (LOPES, 2015), de leis e diretrizes curriculares. 

É nessa linha de afetação que esse texto caminha para uma discussão de como a extinção da 

Secadi e as políticas para quilombolas são borradas por uma força de governos neoliberais, e de 

como elas têm como princípio de atenção a economia. O escrito é uma tentativa, não de reduzir as 

políticas para grupos quilombolas, mas interpretar, seja qual for o contexto que elas atravessam, 

certa economização da esfera pública. Os diálogos teóricos perpassam sobre a necessidade de se 

repensar o que seria o neoliberalismo nas políticas, nas políticas curriculares para quilombolas, e 

grupos outros que os enquadramos como minoritários. Então, comecemo-nos por entender se elas 

são neoliberais! 

AS POLÍTICAS CURRICULARES PARA QUILOMBOLAS SÃO NEOLIBERAIS? 

Situar o leitor que a categoria quilombo é uma nomeação [em construção] que reivindica um 

grupo, quilombolas, o direito de reconhecimento, o direito de aparecimento, dos corpos, nas ruas e 

nas políticas de Estado (BUTLER, 2018), tenciona importância nessa continuação de conversa 

complicada (PINAR, 2011). Esse direito que pode ser exercido de forma plural e performática a 

uma identificação, e que instaura no meio do campo político “uma exigência corpórea por um 

conjunto mais suportável de condições econômicas, sociais e políticas, não mais afetadas pelas 

formas induzidas de condição precária” (BUTLER, 2018, p. 17). Na concepção de Arruti (2008), o 

que melhor explique quilombo, é o conceito ressemantizado da categoria. A noção não diz respeito 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 784 

mais às comunidades isoladas em que residiam negros escravizados, quilombo como reminiscência 

do passado, e sim comunidades de grupos de pessoas que ocupam suas terras. São grupos, que 

categoricamente “estejam se organizando politicamente para garantir esses direitos e, por isso, 

reivindicando tal nominação por parte do Estado.” (ARRUTI, 2008, p. 327). Recorro ao que 

defende Arruti porque nela a categoria quilombo não mais centra-se no binômio fuga-resistência, e 

de como agora, está articulada ao acesso à terra e a educação, sobretudo para pensar a identidade, e 

naquilo que defendo, os processos de identificações dos grupos (BHABHA, 2013).  

Das muitas nomeações, “remanescentes de quilombos”, “terras de preto”, “territórios 

negros”, “comunidades negras rurais” (ARRUTI, 2008) aparecem sempre como categoria em 

disputa e de caráter normativo. Se pensando a lógica do normativo, talvez as muitas nomeações, 

consista em um vazio normativo (LOPES, 2015), por, de alguma forma, na tentativa de nomeação, 

não alcançar um fechamento. Na Constituição Federal brasileira de 1988 [em vigor], a elaboração 

mínima de um termo – remanescentes –, Art. 68, Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias, 

informa a apropriação ao direito de reconhecimento a partir da posse e uso da terra. É esse termo 

que nos atos da cultura e da educação, articula para sentidos à identidade [hibrida, (BHABHA, 

2013)] dos grupos. É a terra em uma perspectiva do direito, no seu discurso limitado, e “em seu 

próprio poder performático” (DERRIDA, 2010, p. 25) que, nas políticas públicas, abre outros 

precedentes à educação, e ensino escolar de quilombolas.  

No âmbito atual há um número de políticas públicas curriculares para quilombolas, e que no 

campo de discussão dos movimentos negros, além da tentativa de conhecimento a uma cultura 

africana e afro-brasileira, há uma luta de combate ao racismo, e às desigualdades raciais. Só que 

essas políticas têm uma forte influência de organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM) 

e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a partir de uma política 

de investimento junto ao setor econômico. Embora tenha ocorrido mobilizações de movimentos 

sociais, sobretudo dos movimentos negros, necessárias as conquistas junto ao Estado, essas políticas 

nascem como uma meta de fortalecimento ao setor econômico. Na leitura que faço de Foucault 

(2008) isto é parte de uma racionalização da arte ou prática de governar, ainda que nessa prática os 

limites sejam calculados. Esses limites talvez estejam atrelados a uma ideia não do direito em si, 

mas a economia política. Trata-se de um jogo de natureza política de produção como uma 

necessidade para tornar o sujeito livre, ou naquilo que muitos já tenham ouvido, tornar o sujeito 

governo de si mesmo. No entanto, na lógica da política curricular, pensar esse sujeito como 

empresário de si mesmo, é pensar um investimento que sempre atravessa o econômico: um 
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currículo para algo, uma política para algo. De tal modo, essa política nunca opera no campo do 

indecidível, considerando que o indecidível não é sobre ter certezas na política, mas agir sobre ela 

(ELAM, 1994).  

Lopes (2015) faz uma defesa de que tencionar discursivamente para um currículo elusivo é o 

que de alguma forma marca a defesa de uma democracia radical, em que se inclui a diminuição das 

desigualdades e possibilidades para o debate das diferenças. Na medida que aposto na defesa de 

Lopes (2015) para a política curricular, penso que se dentro dela tem um normativo acontecendo, ou 

sendo produzido, na medida que os produzimos também (BUTLER, 2018) ele acontece sob o efeito 

do capitalismo, não como ciência social, mas como material do mundo em movimento [andando] 

(FOUCAULT, 2008), isto pois, porque é produzido pelo contexto da própria política. É na verdade, 

parte de uma multiplicação mecânica do jogo de interesse econômico, e que me parece ser 

impossível sair em razão de que é algo que está posto, acontecendo como norma para o mundo e 

para nós. E se está posto como norma, ela não opera de maneira igual para todos, como bem coloca 

Brown (2017, p. 12), ao dizer que “o neoliberalismo assume diferentes formas e gera diversos 

conteúdos e detalhes normativos, incluindo diferentes dialetos. É globalmente onipresente, embora 

não seja unificado ou idêntico a si mesmo no espaço e no tempo.”  

Quero dizer com isso, que toda a política curricular para quilombola como prescritiva-

normativa, e trazendo aqui a Lei nº 10.639/03, que alterou a Lei de Diretrizes e Base Nacional 

(LDB, nº 9394/96), tornando obrigatória a inclusão no currículo oficial da rede de ensino brasileira, 

pública e privada, o ensino e a aprendizagem da História e Cultura Afro-brasileiro, nasce junto com 

as políticas neoliberais. Ela, assim como as demais, que foram desencadeadas a partir desta, é um 

movimento do próprio neoliberalismo. Concordo com Abreu e Mattos (2008) que essas políticas 

são políticas de reparação, e que nelas há uma importante discussão sobre a ideia de raça no Brasil, 

só que elas, as políticas curriculares para quilombolas, representam certa concepção hegemônica, e 

uma essencialização nos efeitos de produção de uma identidade. Importante me posicionar aqui, que 

não sou contra as políticas identitárias. Elas são necessárias, sobretudo para aquilo que estamos 

chamando de conhecimento escolar, mas num contexto de tradução, a sua aplicação, é sempre uma 

traição ao que nela é posto (CORAZZA, 2015). 

 Na lógica do discurso do neoliberalismo, elas articulam produção de mais educação, o que 

não quer dizer mais acesso a aprendizagem, considerando que são noções diferentes. Além disso, 

dentro do que fala às reformas curriculares, a exemplo da BNCC para ensino fundamental e médio, 

onde há descritores aos grupos quilombolas, as medidas de qualidade educacional são substituídas 
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pela lógica do investimento, ou desempenho; também à ideia de é preciso fazer. Se como coloquei, 

o neoliberalismo é da ordem do normativo, ele orienta, na política curricular, práticas e medidas da 

economia da vida humana, o que Brown (2017) adverte para a economização da esfera pública em 

todas as suas dimensões, ou podemos dizer, economização da política curricular para quilombolas. 

E se economiza-se a esfera pública [vida pública] ao invés do acesso a igualdade, produz-se mais 

desigualdade, inclusive nos sentido de acesso à educação, isto porque, se é da ordem de fazer a 

justiça, na política curricular, elas de alguma forma retrocedem, porque o que está em vista não é a 

justiça social, mas a economia, sua produção, sempre como princípio de atenção.  

Quando a Lei 10.639/03 foi aprovada, houve comemoração dos movimentos negros, porém 

aponto que o debate sobre ela, era de natureza muito mais profunda. Primeiro, pensando com 

Gomes (2010), porque havia nos movimentos, reivindicações a opressão e exploração em base 

sociais [do racismo], e econômicas, essas que foram acirradas pelo capitalismo. Segundo, devido as 

tensões no interior dos grupos dos movimentos negros a respeito da atuação política e social, que ao 

problematizar as características do racismo brasileiro, década de 1980 à 2000, havia uma cobrança 

contra a exploração capitalista, e contra o racismo. Foram, dentre outras, essas tensões que frente ao 

Estado gerou adoções às políticas de ação afirmativa, ainda que com elas os dados de desigualdade 

pareçam contínuos. E terceiro, após a lei 10.639/03, a possibilidade de estratégias a uma educação 

desnuda de um racismo, uma educação antirracista. Nessa possibilidade, com essa lei já sancionada, 

estabeleceu-se, junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, Resolução nº 8, de 20 de 

novembro de 2012.   

O que se seguia, então, após essas aprovações, era a discussão da formação de professores 

para o debate étnico-racial. No que respaldou Gomes (2010), editais do Ministério da Educação 

(MEC) foram construídos e recursos públicos foram destinados para tal ação. Dessa forma, sob a 

força de uma lei, nos currículos e na formação docente, é que o debate foi assumido. Aqui, pontuo 

que a força da lei, “é sempre uma força autorizada, uma força que se justifica ou que tem aplicação 

justificada, mesmo que essa justificativa possa ser julgada” (DERRIDA, 2010, p. 07-09). E 

podendo ser ela julgada, embora reconheça de que elas tornem público um debate à diferença dos 

grupos quilombolas no âmbito da educação, desafia, se possível, a pensar como isso é gerido em 

sua implementação. Em um movimento da política, talvez ela seja uma política imaginada de 

resistência, e que orienta para algum fundamento seja material ou simbólico (APPADURAI, 2014). 

Ao mesmo tempo em que ela apresenta uma raiz de base econômica na política, pode, como discute 
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Butler (2016), ser uma luta por reconhecimento cultural, mas que se apenas por essa via, de alguma 

forma enfraquece os movimentos de reinvindicação por uma identidade, isto porque, toda luta é 

também de base material/econômica.  

É preciso termos em conta que, na política, elas obedecem de alguma forma o controle de 

uma identidade, e quando produzida, também permite escapes. Como no que prescreve as Diretrizes 

Curriculares para o ensino de quilombolas, a orientação é sempre em uma perspectiva de uma 

identidade igual, comum a todos, própria da ação do neoliberalismo. Só que ela “não é apenas o que 

pessoas dizem e fazem” (AVELAR, 2016, p. 12). Ela é sobre investimento do capital, e capital 

humano. Esta é a forma como o neoliberalismo infere não só nas políticas, mas como seus efeitos 

exige que os sujeitos atuem, e se identifiquem de determinadas maneiras. Em Foucault (2008), 

talvez isto consista, em sentidos da extensão da vida humana, um princípio de atividade como 

governamentabilidade. E nos aspectos da vida como existência econômica, anula, ou está anulando, 

como Brown (2017) pontuou, os elementos da democracia, quando em sua produção, aparece como 

razão normativa que priva de alguma forma as demandas políticas.  

Mesmo as políticas curriculares para quilombolas sendo identitárias, como afirmei, elas são 

necessárias, só que pode o neoliberalismo forjar sua ação pelo discurso [falho] do compromisso de 

igualdade, de acesso ao conhecimento, de oportunidades de inclusão social, entre outros. Na lógica 

do capital é preciso que todos estejam enquadrados em uma mesma natureza, e aqueles que não se 

enquadram são ditos como diferentes. Entretanto, essa diferença como aponta Oliveira e Ferreira 

(2019), é uma diferença estigmatizada e própria do sistema de produção capitalista, porque de 

alguma forma “faz com que as pessoas que não se enquadrem no padrão social estabelecido tenham 

sua identidade social reduzida, insignificante do ponto de vista da normalidade.” (OLIVEIRA; 

FERREIRA; 2019, p. 09). Assim, de uma forma ou de outra, a política curricular nomeia e produz 

significados fechados, possíveis de reinterpretações, se quisermos no espaço dela, insurgir brechas 

àquilo que parece estar sob ‘controle’ do discurso do capitalismo. No que reivindica Macedo e 

Ranniery (2018, p. 751-752), pressupõe pensar “um compromisso com o próprio processo de 

diferenciação, com as singularidades indomáveis que podem emergir”, e com isso produzir outras 

demandas e articulações. 

No escrito de Iris Oliveira (2017), a respeito da ideia de ser quilombola no Território do 

Sisal, Bahia/BA, e práticas curriculares em educação do campo, a pesquisadora quando ao discorrer 

sobre os aspectos silenciados nos currículos das escolas sobre as vozes de moradores de grupos 

quilombolas, apresenta a seguinte inquietação: “que negritude é essa que estamos buscando nas 
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comunidades quilombolas?” (OLIVEIRA, 2017, p. 144). Essa indagação serve como ponte, talvez, 

para o que inferem as políticas curriculares para quilombola: uma negritude, uma identidade que 

possa ser negra, ao invés de acontecer, fazer ser. Então, que negritude é essa que colocamos nas 

políticas curriculares para quilombolas? Me parece que esse é o combustível neoliberal para 

políticas em quilombolas, um apontamento essencializado e economizado da vida de moradores de 

quilombos. Ainda que passível a erros, jugo que se o neoliberalismo já está como norma e de 

formas diversas, se é possível jogar o mesmo jogo, apostar que pela sua falta de identidade e 

irregularidade (BROWN, 2017), é possível com ele pensar que não há universais para as políticas 

curriculares em quilombolas, porque na própria razão da governamentabilidade, os limites são 

sempre calculados. E nele haverá sempre limites variáveis, espaciais e temporais, disponíveis a 

reconfigurações em qualquer forma e modo de fazer uma política.  

POR UMA POLÍTICA QUILOMBOLA AINDA QUE NEOLIBERAL 

Quando Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência, no seu primeiro mandato, no ano de 

2003, atravessava em seu discurso a ideia de ajustar a economia para competitividade internacional. 

A aposta seria em avançar no processo de regulação social, e inclusive no âmbito educacional. No 

entanto, como apontou Dias (2009) nos textos produzidos pelas reformas educacionais, o que nelas 

difundem é “um discurso em defesa de políticas que deem conta das exigências apontadas pelo 

cenário de globalização e de um mundo em permanente mutação” (DIAS, 2009, p. 27). Ou seja, as 

exigências de um mundo em que sua atenção está voltada ao mercado. Embora eu não esteja aqui 

elencando quais reformas em âmbito educacional atravessou o governo Lula da Silva, coloco que 

nelas, havia [e há] uma lógica de política neoliberal. O que quero dizer é que não existe um 

governo, ou uma política de governo, pensando-se os períodos de governo de Fernando Henrique 

Cardoso [1995-2002], Lula da Silva [2003-2011], Dilma Rousseff [2011-2016], Michel Temer 

[2016-2018] e agora, Jair Bolsonaro, que não atravessem a linha da política do neoliberalismo. A 

diferença entre eles, é como essas políticas foram negociadas no âmbito do sistema educacional, e 

como elas atravessaram de alguma forma, um dos fundamentos do neoliberalismo: programas 

voltados para as classes menos favorecidas, a pobreza, a educação, a segregação social 

(FOUCAULT, 2008).  

 Enquanto no governo Lula da Silva houve a criação de secretarias, inclusive da Secadi, 

aprovação de políticas e programas, como o Programa de Bolsa Permanência para quilombolas e 

indígenas em instituições federais do ensino superior, aprovação das Diretrizes Curriculares 
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Nacionais da Educação Escolar Quilombola, criação da Secretaria de Políticas de Promoção à 

Igualdade Racial (SEPPIR), etc.; no governo de Michel Temer, ao qual assumiu após Impeachment 

de Dilma Rousseff, uma grande discussão sobre a Reforma do Ensino Médio, BNCC para o ensino 

fundamental, Projeto Escola sem Partido, foi acirrada. Junto a esse debate, o governo anunciou 

cortes orçamentários das universidades federais e educação básica, afetando a pesquisa e o 

funcionamento de ensino, e instituições da educação brasileira. Retrocedemos aqui, e em muitos 

aspectos e sentidos! 

Com a entrada de Jair Bolsonaro na presidência, o setor educacional, começou ainda mais a 

ser afetado. Em onze meses de governo, foram muitos os anúncios de redução orçamentária no setor 

da educação, cortes de verbas de universidades e educação básica, anúncio do Programa Future-se, 

e diversas tentativas de ampliar um financiamento privatizado em universidades federais. Atrelado a 

isso, como já dito no início desse texto, a extinção da Secadi. Era com a Secadi, que de alguma 

forma, programas, leis e diretrizes quilombolas eram favorecidos de debates na secretaria. As ações 

que partiam da secretaria após a extinção passaram a serem enfraquecidas, por vezes negadas, de 

forma a instituir discursos favoráveis às reformas, como a BNCC para o Ensino Fundamental, e a 

Reforma do Ensino Médio. Nessas reformas, o currículo assume o foco central (LOPES, 2004), e as 

escolas se veem limitadas ao que fazer. No que coloco como base de limites não está apenas o que 

aponta Lopes, também os muitos discursos de pesquisadores, que se opondo a qualquer documento 

normativo, afirmativas de que o documento limita a prática docente, limita outras tentativas de fazer 

conhecimento escolar, de falar sobre questões como gêneros, sexualidades, etc. O principal objetivo 

dessas reformas é o mercado, e a competitividade, posta como e toda a sua realidade humana. Se 

pensando como Foucault (2008) faz dela “um produto mercantil e só detém seus efeitos de valor 

produzido”.  

Nas políticas para quilombolas, nessas reformas, sobretudo na do Ensino Médio, o ensino de 

história, ao invés de obrigatório, passa a ser de caráter eletivo. Em razão, a possibilidade de 

restrição do debate sobre a questão da raça, da história afro-brasileira e africana, dos grupos 

quilombolas, da diferença. Ao tornar a disciplina de caráter eletiva, afeta as políticas curriculares 

para alunos de quilombos. Primeiro, porque a Lei nº 10.639/2003, que torna a obrigatoriedade do 

ensino africano e afro-brasileiro, especialmente nas áreas de história, arte e literatura, nessa 

modalidade de ensino, fica apagada. Segundo, foi a lei que desencadeou diretrizes e projetos, sejam 

eles de extensão com apoio das universidades, sejam mediados pela escola. Terceiro, era a Secadi 

que ajudava na elaboração, incentivos dos projetos e ações para quilombolas. Suas ações 
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respaldavam o interesse de debate para questões étnico-raciais, pontuadas por meio das leis e 

diretrizes direcionadas ao grupo. Além do financiamento dos materiais didáticos e paradidáticos nas 

escolas, bolsas de permanência para alunos quilombolas e indígenas.  

Em um contexto, em que não apenas se minimiza a tentativa de uma proposta de uma 

política para a diferença, a sua extinção “projeta sobre a atividade de trabalho um princípio de 

racionalidade estratégica, e em que e como as diferenças qualitativas de trabalho podem ter um 

efeito de tipo econômico” (FOUCAULT, 2008, p. 307). Se nas bases da democracia ou um sentido 

de fazer justiça social, neste modelo neoliberal de governo, ao invés de, projeta-se uma maneira de 

economização contemporânea da racionalidade neoliberal (BROWN, 2017) onde o que importa é o 

capital financeiro. E se essas políticas curriculares não produzem tanto capital, acredito que a 

melhor via de entender como o neoliberalismo está reduzindo as políticas para quilombolas é, sob 

essa lógica, de que a desigualdade, fortalece as políticas neolibeiras, ainda mais, “quando nos 

imaginamos como capital humano em tudo o que fazemos e em todos os lugares, a igualdade deixa 

de ser o relacionamento supostamente natural entre nós. Portanto, a igualdade deixa de ser a priori 

ou um fundamento da democracia neoliberalizada.” (BROWN, 2017, p. 27) 

Por fim, de acordo com Lopes (2004), toda política curricular é uma política que constitui 

conhecimento, cultura, e o mundo. Ela não é só texto, ou documentos escritos. Ela é produção, e 

nessa produção se concentra as instâncias governamentais. Por ser produção, talvez seja o que 

permite, nos escapes, produzir outros sentidos, ainda que com o desmanche de políticas e 

secretarias como a Secadi. Se são sempre mediadas, “os autores das políticas não podem controlar 

todos os sentidos que serão lidos, ainda que estejam sempre buscando limitar essas possíveis 

leituras.” (LOPES, 2004, p. 113-114). Esta afirmativa me permite agora dizer que, no governo 

Bolsonaro, o mercado está agitado, e “o neoliberalismo se enraizou mais profundamente nos 

assuntos e na linguagem, nas práticas comuns e na consciência” (BROWN, 2017, p. 33), mas como 

não é constante em suas práticas, apresenta sempre oscilações. E por isso, a aposta de ser possível 

arriscar políticas curriculares quilombolas em um campo econômico e a relação com outras esferas 

da vida, e campos da atividade humana.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Compreender que as políticas para quilombolas assim como o neoliberalismo sejam mais 

uma concepção teórica, que prática, nos ajude nesse final de escrito. Elas estão aí para nós e para o 

mundo, e é com elas que de alguma forma vamos dando sentidos a esfera pública, e de como as 
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práticas neoliberais do mercado capitalista está economizada e economizando a vida. No entanto, 

advirto com Foucault (2008), de que não se trata de “uma concepção de força de trabalho, é uma 

concepção do capital-competência” (p. 310). E se aqui, trazer a extinção da Secadi, nos apresenta 

alguma ‘clareza’ de redução do financiamento de projetos, cursos, produção de materiais para o 

ensino quilombola, então a noção de que, se um dos princípios que era o crescimento do capital, ao 

invés disso, produziu-se redução da política econômica e social. Por isso, o convite a todos a 

retomar aos debates sobre políticas e propostas curriculares, como saída de fazer política e crítica de 

ações governamentais. Seja qual a forma, esse é o momento de nos juntarmos em aliança 

(BUTLER, 2018a), e ao invés de bradar ‘educação é investimento’, porque é de natureza muito 

mais ampla, e não se reduz apenas às ações políticas curriculares, sendo em qualquer governo, 

demanda necessária, dizer que ela é um bem necessário para qualquer progresso de país. E me 

parece que, sobretudo nesse governo vigente, nem no seu sentido mínimo, a educação tem tido 

investimentos. Por essa razão, esta é minha praça e este texto é de alguma maneira, uma forma de 

fazer aliança. Qual a sua praça pública? Me junto a você! 
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Resumo 

Este escrito é uma discussão de como as políticas para quilombolas são borradas por uma força de 
governo neoliberal, e de como elas têm como princípio de atenção a economia. Os marcos temporais 
interpretativos atravessam o governo de Fernando Henrique Cardoso [1995-2002], Luiz Inácio Lula da 
Silva [2003-2011], Dilma Rousseff [2011-2016], Michel Temer [2016-2018] e o atual governo, Jair 
Messias Bolsonaro. Chamo a atenção para a extinção da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), em janeiro do ano 2019, sendo ela uma das 
responsáveis pelo debate à diferença nos espaços de ensino, e de como após a sua extinção, as políticas 
quilombolas foram afetadas, não se tratando apenas de apagamento de uma secretaria. Sua extinção 
afetou, principalmente, o financiamento de projetos, cursos de extensão e especialização na rede básica 
e superior de ensino, produção de materiais de apoio didático escolar, e incentivo de lideranças à 
participação de fóruns e conselhos regionais no debate ao ensino quilombola. O texto é uma tentativa 
de pensar, talvez, como as políticas neoliberais de governo mobilizam para certa economização da 
esfera pública, e das políticas curricular para quilombolas, e por isso, aqui questiono: o que significa a 
sua extinção para a política curricular educacional quilombola em governo de base neoliberal? Os 
diálogos teóricos construídos tornam necessário repensar o que seria o neoliberalismo nas políticas para 
quilombolas, e grupos outros que os enquadramos como minoritários. Ao final dele, um convite a fazer 
aliança, e a juntar corpos para um debate sobre as políticas para quilombolas em diferentes praças 
públicas, sendo que, faço desse texto, a minha praça e forma de reivindicação. 

Palavras-chave: Políticas; Quilombolas; Governo Neoliberal; Secadi.  
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ESPECTROS DA INTEGRAÇÃO E CIVILIDADE NAS POLÍTICAS CURRICULARES PARA A 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO GOVERNO BOLSONARO 

Paulo de Tássio Borges da Silva – OPMG/RJ e UFSB 

“[...] toda política se constitui uma política desestruturada, na qual não existe um centro 

fixo definidor de seus sentidos. Os discursos são, portanto, estruturações contingentes 

que fixam provisoriamente determinados sentidos nas políticas.” Lopes e Macedo, 2011, 

p. 272 

O Brasil tem uma vasta produção curricular para a educação de indígenas, passando pelas 

experiências educacionais com os Jesuítas no Brasil Colônia e Império, pelos processos educativos 

dos Diretórios dos Índios no período Pombalino, até a educação para a civilidade nacional na 

Primeira República. Contudo, nesta discussão se estará focando no que chamamos de políticas 

curriculares para a Educação Escolar Indígena a partir de 2019 com o pleito de Jair Messias 

Bolsonaro, analisando quais discursos a gestão bolsonarista tem reiterado na construção de políticas 

para as populações indígenas. Não obstante, serão abordadas algumas políticas para a educação das 

populações indígenas a partir da primeira década do século XX, procurando não seguir linearmente 

as construções de tais políticas, por entender que os discursos nessas políticas estão circulando por 

diferentes paisagens em fronteiras e espaços-tempos, embora os textos políticos estejam datados.  

Acerca do conceito política estaremos dialogando com as proposições do Rizvi e Lingard 

(2010), pontuada como: 

A política expressa um padrão de decisões no contexto de outras decisões tomadas 

pelos atores políticos em nome das instituições do Estado, a partir de posições de 

autoridade. Assim, as políticas são normativas e expressam ambos os termos e 

significados destinados a guiar as ações e as condutas das pessoas. Por último, a 

política se refere a coisas que em princípio se podem conseguir para questões sobre os 

que se podem exercer autoridade (RIZVI; LINGARD, 2010, p. 27). 

O diálogo com os autores acerca da política entrelaçada em decisões no contexto de outras 

decisões será aqui ampliado com o uso do ciclo de políticas de Ball (2001), por entender que este 

colabora no deslocamento da perspectiva estadocêntrica, rompendo com o binarismo de que há 

alguém que cria e outro que executa as políticas. Neste caminho, os textos e os documentos 

políticos aqui apresentados são tomados numa perspectiva cíclica, compreendendo que discursos e 

textos podem circular entre diferentes contextos (contexto de influência, contexto de produção e 

contexto da prática). Vale ainda dizer que as políticas são também tomadas como paisagens 

imaginadas e fictícias acordadas em diferentes gramáticas na produção de sentidos voláteis. Para 
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Rizvi e Lingard (2010), “[...] as políticas não só se encontram nos discursos, mas também nos 

imaginários que determinam os pensamentos sobre como poderiam ser as coisas se forem diferentes 

do que são agora. Assim como as políticas dirigem e guiam a prática para uma situação normativa 

em particular” (RIZVI; LINGARD, 2010, p. 31). Neste sentido, 

[...] o conceito de autoridade baseado na natureza de um Estado institucional, 

territorial e centralizado, não se pode segurar sem um consenso popular. Requer o 

conceito imaginário e coletivo que tem as pessoas acerca da natureza e âmbito da 

autoridade política e exige seu consentimento para considerar as formações nacionais 

como inevitáveis, naturais, unidas territorialmente e completamente legítimas.” 

(RIZVI; LINGARD, 2010, p. 37) 

É neste contexto que as políticas educacionais para a Educação Escolar Indígena entram em 

cena a partir da Constituição Federal de 1988, assinando retóricas de imaginários nacionais voltados 

à emancipação do indígena por meio de uma “educação bilíngue/multilíngue intercultural”, 

“currículos específicos e diferenciados”. No entanto, “[...] a globalização tem desestabilizado esta 

presunção e tem determinado as condições para a reconstituição tanto da nação como do estado 

(RIZVI; LINGARD, 2010, p. 37). Nesta remodelagem, “[...] o contexto dos textos políticos se 

encontra em multiníveis, em termos escalares, no local, nacional e global [...] Isto indica que a 

política é multidimensional, multinível, e tem lugar em múltiplos lugares” (RIZVI; LINGARD, 

2010, p. 39).  

INTEGRAÇÃO E CIVILIDADE PARA AS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

Com a Proclamação da República em 1889 era preciso varrer da história brasileira os 

resquícios de “atraso” vinculados à escravidão e toda a “barbaridade” que perpassava as questões 

indígenas. Neste caminho, muitos foram os empreendimentos dados na construção de uma 

sociedade nacional inspiradas em ideais europeus, sobretudo no bom homem iluminista francês. As 

artes, a arquitetura, a moda, entre outros campos, passavam a responder um ideal referenciado na 

Belle Époque francesa, exercendo esta, forte influência até metade da década de 1920, sendo 

minada aos poucos pelos ideais modernistas da Semana de Arte Moderna de 1922, com o 

movimento antropofágico.   

No campo educacional, os ideais positivistas eram difundidos por José Veríssimo em seu 

livro “A Educação Nacional”, publicado um ano após a proclamação da república e reeditado em 

1906. Veríssimo propagou uma educação nacional como estratégia de construção do “Ser 
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Brasileiro” e como “solução” para o “problema indígena”. Para José Veríssimo a “evolução” das 

sociedades se daria das tidas como primitivas para as sociedades ocidentais, a partir de uma linha 

histórica evolutiva. Neste sentido, “Veríssimo, além de apontar a educação como o meio para pular 

etapas dessa linearidade histórica evolutiva, a destaca também como uma maneira de alcançar uma 

coesão social por meio do cultivo do sentimento nacional” (CASTILLO, 2015, p. 744). 

Na primeira década do século XX o Decreto nº. 8072 de 20 de junho de 1910 institui o 

primeiro aparelho de poder laico, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 

Nacionais (SPILTN), tendo como pano de fundo social a liberdade da força de trabalho. O SPILTN 

nascia com o propósito de fazer dos povos indígenas uma força de trabalho, atendendo aos 

interesses do Ministério da Agricultura e Comércio (MAIC) e a Sociedade Nacional de Agricultura 

(SNA), aparelho de poder privado, constituído em 1897 no Rio de Janeiro, que representava os 

interesses agrários regionais. Mais tarde, em 1918, o SPILTN perde a verba e a responsabilidade de 

localização de trabalhadores nacionais, passando a ser apenas o Serviço de Proteção aos Índios 

(SPI). Torna-se importante ressaltar que, o SPI nasce fundamentado numa visão positivista onde 

“[...] os índios, mesmo permanecendo na etapa “fetichista” do desenvolvimento do espírito humano, 

eram susceptíveis de progredir industrialmente [...] Para tal resultado, o que cumpria fazer era 

proporcionar-lhes os meios de adotarem as artes e as indústrias da sociedade ocidental (RIBEIRO, 

1986, p. 134-135). 

Neste contexto, os ideais construídos pelas diferentes concepções da escola nova, sendo essa 

aqui vista como “escolas novas”, trouxeram consigo teorias liberais com o intuito de romper os 

resquícios coloniais que acreditavam ainda prevalecer na sociedade, e consequentemente na 

educação brasileira.  

Somam-se aos ideais de integração e civilidade as iniciativas de militarização e as teorias de 

higienismo sobre a educação brasileira. Acerca deste ponto, Horta (1994) a partir de uma análise 

histórico- descritiva apresenta as relações entre a educação brasileira com a ordem política dos 

militares e da Igreja Católica. O autor salienta a inserção dos militares na escola, utilizando-se para 

este fim o conceito de “segurança nacional”, onde era necessário que todos se responsabilizassem 

contra os inimigos externos e principalmente os internos (neste caso, os comunistas).  

A política de segurança nacional atingiu os Povos Indígenas, sendo muitos destes utilizados 

como soldados no serviço de segurança das fronteiras. Importante ressaltar que neste período, o 

Serviço de Proteção ao Índio – SPI, cercava-se das contribuições do Sumer Institute of Linguistics - 

SIL na integração do indígena brasileiro, traduzindo a bíblia para as línguas indígenas e inserindo 
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gradualmente a língua portuguesa nas aldeias, um projeto de integração do indígena à sociedade 

nacional baseado em glotofagias e silenciamentos de línguas indígenas. 

É sob a égide positivista de “iluminação” ocidental aos povos indígenas brasileiros que o 

Marechal Rondon defenderá a ideia de “civilizar” os indígenas, tendo como lema “morrer, se 

preciso for, matar, nunca”. O SPI é extinto em 1967, diante de uma avalanche de denúncias sobre 

irregularidades administrativas, corrupção e gestão fraudulenta do patrimônio indígena, sendo 

substituído pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), erguida sobre a mesma máquina 

administrativa do SPI, inclusive com sua estrutura de pessoal e recursos. Segundo Lima (1992, p. 

170), a extinção do SPI e a criação da FUNAI é uma tentativa de dar uma visibilidade positiva 

internacional aos aparelhos de poder do Estado, na aquisição de financiamentos externos para as 

transformações que desejavam implementar no Brasil, como a expansão da economia e da fronteira 

agrícola. 

A ideologia predominante era civilizar e integrar a sociedade nacional, varrendo do território 

nacional a “barbárie” que se vinculava às questões indígenas. Enquanto nas cidades a ordem e o 

discurso era o da civilização, sendo transformada a escola “[...] num campo de experimentação e 

teste de novos métodos e teorias [...] com objetivo de levantar elementos para a constituição de uma 

ciência pedagógica, adaptada às condições brasileiras” (VIDAL, 2001, p. 19), nas comunidades 

indígenas o SPI em articulação com o SIL e outras missões religiosas atuavam na tradução de 

bíblias para línguas indígenas, inserindo escolas nas aldeias com adoção do português no currículo 

escolar (SILVA, 2009, p. 37). 

AS PROMESSAS DE EMANCIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA 

No que se refere aos textos políticos para a Eduação Escolar Indígena no Brasil, a LDB 

9.394/1996 traz a oferta da Educação Escolar Indígena bilíngue/multilíngue intercultural aos povos 

indígenas, colocando como objetivos nos Incisos I e II do Artigo 78: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de 

suas línguas e ciências;  

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-indígenas. (Grifo nosso).  
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 A LDB 9.394/1996 traz no Capítulo II- Da Educação Básica, Seção III - Do Ensino 

Fundamental, Artigo 32º, Inciso IV, § 3º que: “O Ensino Fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem”. Num trato mais específico, a Lei 9394/96 regula no Título 

VIII – Das Disposições Gerais nos seguintes artigos:  

Art. 78º. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 

ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos:  

I - Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de 

suas línguas e ciências; 

II - Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não -índias. 

Art. 79º. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos  

Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - Fortalecer as práticas sócio - culturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; 

II - Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 

escolar nas comunidades indígenas; 

III - Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado (Grifo nosso). 

 A LDB 9394/96 como um dos primeiros documentos da política educacional brasileira 

oficial a tratar da Educação Escolar Indígena, apresenta-se numa abordagem multiculturalista crítica 

humanista, tendo a interculturalidade como projeto de conscientização, empoderamento e 
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emancipação dos indígenas. Neste sentido, a partir da LDB 9394/1996 a Educação Escolar Indígena 

passa a ser sistematizada e gestada como modalidade educativa na Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI, promovendo políticas iniciais e 

continuadas de formação de professores, produção de materiais didáticos específicos para as escolas 

indígenas, dentre outras políticas. 

E OS VELHOS FANTASMAS RONDAM O GOVERNO BOLSONARISTA 

Se por um lado se construíram a partir da Constituição Federal de 1988 e da LDB 

9.394/1996, políticas curriculares com promessas emancipatórias para a Educação Escolar Indígena, 

presenciamos um movimento de retorno aos ideais de integração e assimilação de comunidades 

indígenas no atual governo, presentes nas políticas nacionalistas do início do século XX.  

Algumas mudanças já foram implementadas, como a extinção da SECADI, que teve 

protagonismo na difusão do projeto intercultural na Educação Escolar Indígena. No lugar da 

SECADI foi criada a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (SEMESP), estando a 

modalidade da Educação Escolar Indígena está alocada na Diretoria de Políticas para Modalidades 

Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras e na Coordenação Geral de Educação 

Indígena, Quilombola e do Campo.  

Ao que tudo indica, como enuncia a Medida Provisória nº. 870/2019, assinada pelo 

presidente Jair Bolsonaro, a interculturalidade reiterada pelo governo bolsonarista será marcada 

com viés neoliberal, assombrada pelos fantasmas integracionistas e assimilacionistas. As falas do 

Presidente são constantes no que se referem a: “integrar o índio à sociedade brasileira”, “tirar o 

índio do atraso” e “tornar o índio e seus territórios produtivos”, retórica presente no Decreto nº. 

8072 de 20 de junho de 1910, que institui o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN), tendo como pano de fundo social a liberdade da força de 

trabalho. 

 As políticas bolsonaristas para as populações indígenas vêm dando sinais de retornos a um 

projeto de nacionalidade brasileira. Sobre a construção de um ideal nacionalista, Butler estabelece 

um diálogo com Spivak no livro ¿Quién le Canta al Estado-Nación? Lenguaje, política, 

pertenencia, a partir do ato ocorrido em 2006, quando residentes ilegais foram às ruas em várias 

cidades da Califórnia, sobretudo em Los Angeles, e cantaram o hino nacional dos Estados Unidos 

em espanhol, junto com o hino do México, em protesto às legislações americanas sobre o direito a 

uma residência legalizada no país. Em resposta, o presidente americano George W. Bush, disse que 
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o hino nacional americano só se cantava em inglês. Acerca desta questão, Butler (2009) coloca: 

“[...] a nação está claramente restringida a uma maioria linguística, e a linguagem torna-se um 

critério de sobre quem pertence e quem não” (BUTLER; SPIVAK 2009, p. 84). 

Para Butler (2009), o estado-nação supõe que a nação expresse determinada identidade 

nacional, que se funda através do consenso coletivo de uma nação, e que exista certa 

correspondência entre o estado e a nação. A nação é singular e homogênea e o Estado deriva sua 

legitimidade da nação, o que significa que as minorias nacionais que não se qualificam para 

“pertencer a nação” são consideradas como habitantes “ilegítimos” (BUTLER; SPIVAK, 2009). 

Neste sentido, “[...] para produzir a nação que serve de fundamento para o estado, a nação deve 

purificar-se de sua heterogeneidade, exceto em casos onde certo pluralismo permita a reprodução de 

homogeneidade sobre outra base” (BUTLER; SPIVAK, 2009, p. 66). 

Os espectros desse nacionalismo podem ser vistos no projeto encaminhado ao MEC pelo 

senador Chico Rodrigues (DEM/RR) em julho de 2019, o qual prevê escolas militares para 

indígenas. A proposta é de implantação das duas primeiras escolas: uma na Terra Indígena Moskow 

(habitada pelos povos Macuxi e Wapichana), Município de Bonfim-RR, divisa com a Guiana; e a 

outra na Terra Indígena de São Marcos (habitada pelos povos Macuxi, Taurepang e Wapichana), 

Município de Pacaraima-RR, divisa com a Venezuela.  

A ideia da escola militarizada nas reservas indígenas é reforçar o “estudo da 

brasilidade”, por meio de disciplinas que incentivem a hierarquia, o sentimento de 

amor ao país e a defesa das próprias aldeias. Militares comandariam parte do processo 

educacional dos índios. Conforme o senador, a medida é importante na medida em que 

algumas comunidades indígenas estão sendo aliciadas por Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e isso, segundo ele, tem diminuído o sentimento de 

brasilidade destas comunidades, principalmente na região da fronteira com a Guiana e 

com a Venezuela, no estado de Roraima. “Nessas regiões temos várias organizações 

estrangeiras que atuam, de forma subliminar, para cooptar os nossos indígenas e é isso 

que queremos evitar”, afirmou o senador (ISTOÉ, 2019). 

O governo federal tem realizado audiências públicas nas cinco regiões brasileiras, numa 

preparação para o lançamento do I Plano Nacional de Educação Indígena (PNEI). As audiências 

vêm sendo criticadas pelos (as) professores (as) e coordenadores (as) da Educação Escolar Indígena 

nos estados e municípios, por não estarem garantindo a participação das comunidades indígenas. 

Segundo a SEMESP/MEC, o I PNEI: 
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Marca o compromisso da União, dos Estados, dos Municípios e dos Conselhos de 

Educação em apoiar e implementar as vinte e cinco deliberações da II Conferência 

Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI). 

Conjuntodesessentaeoitoiniciativas,distribuídasemmetaseorganizadasapartirdeseteeixo

sestratégicos: I–Gestão da Educação Escolar Indígena e Regulamentação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena n a Educação 

Básica; II–Territórios Etnoeducacionais; III–Infraestrutura; IV-Práticas pedagógicas e 

material didático; V–Valorização e formação de professores indígenas; VI-Oferta da 

Educação Escolar Indígena e do Ensino Superior; VII- Sistema de Avaliação da 

Educação Escolar Indígena. 

Objetivos: Fortalecer o regime de colaboração entre os entes federados, a participação 

social, a transparência das ações e a gestão por resultados, constituindo-se em 

instrumento de monitoramento, avaliação e controle social da Educação Escolar 

Indígena (SEMESP/MEC, 2019). 

Umas das críticas ao governo no que se refere à Educação Escolar Indígena é também o 

bloqueio de verbas e extinção de  programas para os cursos iniciais e de formação continuada de 

professores (as) indígenas, como o Programa de Licenciaturas Indígenas (PROLIND), que teve seu 

orçamento bloqueado e impactado e o projeto  de formação continuada e de produção de materiais 

didáticos para as escolas indígenas, Ação Saberes Indígenas na Escola/SECADI, que foi extinto.  

Em audiência pública da comissão externa da Câmara dos Deputados Federais, que 

acompanha as ações do Ministério da Educação (MEC), realizada no dia sete de julho de 2019, a 

deputada indígena Joênia Wapichana relatou: "Para se ter ideia, as crianças só começaram o ano 

letivo praticamente em maio, enquanto outras escolas do Brasil todo já estão quase de férias. E há 

professores que, com o pouco salário que têm, ainda devem dar conta da limpeza da escola, da 

merenda escolar e do transporte. Essa é a realidade". No mesmo tom, o representante do Fórum 

Nacional de Educação Escolar Indígena, Ibui Pataxó, apontou o que ele chama de “riscos de 

retrocessos”, fazendo denúncia ao sucateamento: “Como se constrói um plano nacional sem recurso 

específico para educação escolar indígena? Não tem como discutirmos educação escolar indígena 

quando as nossas terras garantidas por lei são impedidas de ser demarcadas”.2 

 
2 Falas proferidas na audiência pública da comissão externa da Câmara dos Deputados, no dia sete de julho de 2019. 
Acesso em: https://www.camara.leg.br/noticias/561536-educacao-indigena-tem-problemas-de-gestao-orcamento-e-
estrutura-dizem-especialistas/ 

https://www.camara.leg.br/noticias/561536-educacao-indigena-tem-problemas-de-gestao-orcamento-e-estrutura-dizem-especialistas/
https://www.camara.leg.br/noticias/561536-educacao-indigena-tem-problemas-de-gestao-orcamento-e-estrutura-dizem-especialistas/
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Nota-se nesses nove meses de governo bolsonarista, que as políticas curriculares para a 

Educação Escolar Indígena, negociadas em nome de um projeto intercultural que constrói um 

sujeito reflexivo e consciente, responsável pela emancipação de si e da sua comunidade, tem sido 

preenchido com os espectros nacionalistas da integridade e assimilação. São espectros que não mais 

pretendem dotar um sujeito indígena com consciência e capaz de construir atitudes pedagógicas 

emancipatórias e decoloniais, mas construir um indígena que possua “brasilidade” e que seja um 

trabalhador produtivo para o desenvolvimento da economia do país.  
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Resumo 

A proposta tem como objetivo uma discussão em torno das políticas curriculares para a Educação 
Escolar Indígena no governo de Jair Messias Bolsonaro, de como os espectros da integração e da 
civilidade, ideais das políticas para indígenas nas primeiras décadas do século XX, reaparecem 
assombrando a política bolsonarista. Para tanto, serão apresentadas dentro de uma perspectiva do ciclo 
de políticas (BALL, 2001) nuances das políticas para as populações indígenas nas primeiras décadas do 
século XX, numa tentativa analisar como os fantasmas da integração e da civilidade reaparecem no 
governo atual. O texto não busca fazer uma descrição das políticas curriculares para a Educação 
Escolar Indígena, instituída como modalidade educativa pela LDB 9.394/1996, mas vagar de maneira 
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descontínua entre os fantasmas que assombram estas políticas e que estão sendo reiterados nos 
discursos vigentes. 

Palavras-chave: Políticas Curriculares; Indígenas; Integração; Civilidade. 

ANEXOS 

Figura 1. Manchete sobre a proposta de militarização das escolas indígenas. 

 
Foto: Jonne Roriz. Acesso em 9 de dezembro de 2019. 

 
Figura 2. Manchete sobre fala de Bolsonaro acerca da perspectiva de integração de indígenas. 

 
Acesso em 9 de dezembro de 2019. 
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Figura 3. Carta de manifestação contrária à Audiência Pública sobre o Plano Nacional de             Educação Escolar 
Indígena – PNEEI/MEC. 

 
 

Acesso em 9 de dezembro de 2019. 
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Resumo 

Este painel tem por objetivo apresentar três estudos que abordam políticas educacionais desenvolvidas 
em distintas redes escolares do Estado de São Paulo, a partir de diferentes referenciais teóricos. O 
primeiro artigo apresenta as contribuições do ciclo de políticas como ferramenta teórico metodológica 
para o estudo da política educacional, analisando os contextos em que o Programa Ler e Escrever foi 
desenvolvido na Rede Municipal de Educação de São Paulo, a partir de documentos legais e do 
depoimento de coordenadoras pedagógicas que atuaram na rede nesse período, ouvidas em um grupo 
focal.  O segundo artigo é um estudo sobre o conteúdo das sínteses de 70 planos de gestão do ano de 
2014, de uma diretoria de Ensino da cidade de São Paulo. A intenção foi desenvolver, a partir da teoria 
crítica da sociedade, análise do conteúdo das sínteses dos planos apontados como os principais 
responsáveis pela pseudoformação presente na gestão escolar e na formação centrada na escola. O 
terceiro artigo tem como objetivo geral a discussão do trabalho de docentes formados em Pedagogia e 
suas práticas na atual realidade neoliberal, a partir do processo de construção curricular na rede 
Municipal de Educação de Santo André/SP. Procura entender, a partir da metodologia de História Oral 
como os docentes entrevistados significam suas práticas e o processo de profissionalização nas 
discussões curriculares em Santo André/SP.  

Palavras-chave: Políticas Educacionais; Ciclo de Políticas; Teoria Crítica; História Oral; Redes públicas 
de educação do Estado de São Paulo. 

O CICLO DE POLÍTICAS E AS CONTRIBUIÇÕES PARA ANÁLISE DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER 

Lívia Freitas dos Santos – Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz parte de um estudo mais amplo de tese de doutoramento, em fase de 

conclusão, que investiga as Políticas Educacionais desenvolvidas na Prefeitura do Município de São 

Paulo entre 2005 e 2016.  

Para este artigo o objetivo é apresentar o ciclo de políticas como uma ferramenta teórico-

metodológica interessante para a investigação da política educacional, assim como algumas das 

problematizações levantadas por coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de Educação, 

acerca da atuação do coordenador em relação às políticas e mais especificamente sobre o Programa 

Ler e Escrever (2005-2012). 

Para tanto este artigo está dividido em três partes: a primeira apresenta o campo da política 

educacional e as contribuições do referencial teórico sobre ciclo de políticas; a segunda caracteriza 

o Programa Ler e Escrever, desenvolvido na Prefeitura de São Paulo entre 2005 e 2012, a partir de 

publicações do Diário Oficial e a terceira apresenta alguns relatos das coordenadoras pedagógicas 

da rede, ouvidas no grupo focal. Nas considerações finais, trazemos alguns pontos de reflexão sobre 

as contribuições do ciclo de políticas e da teoria da atuação para a análise das políticas. 
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CONTRIBUIÇÕES DO CAMPO DA POLÍTICA EDUCACIONAL PARA AS PESQUISAS EM 

EDUCAÇÃO 

A política educacional no Brasil emergiu como campo acadêmico a partir da década de 

1960, segundo Stremel (2016), decorrente de antecedentes como:   a criação do Inep e do seu 

periódico Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), que se tornou o principal meio de 

debates de temas sobre a educação brasileira, foi uma das pioneiras no uso do termo e contribuiu 

para difundi-lo.  

Sintetizando os documentos explorados pela autora, ela apresenta que a constituição do 

campo acadêmico da política educacional se deu, no primeiro momento, com a necessidade de 

organização de uma educação nacional diante do processo de desenvolvimento do país, tendo o 

propósito de fornecer subsídios para as ações do Estado; o segundo momento é caracterizado pela 

institucionalização do campo acadêmico da política educacional e o terceiro momento é 

caracterizado pela expansão do campo acadêmico da política educacional. 

Para a autora, no caso brasileiro e latino-americano, trata-se de um campo em construção, 

necessitando ampliar formulações e teorizações próprias do campo, ampliando a interlocução com 

países do continente americano e europeu – afirmação corroborada por outros estudos da área 

(MAINARDES, 2018; MAINARDES, TELO, 2016; JACOMINI, 2019) 

Atualmente, diversos pesquisadores brasileiros apontam as abordagens teóricas de Ball, 

como potentes para a análise das políticas educacionais e curriculares (MAINARDES, 2006; 

BARRETO, 2009; LOPES e MACEDO, 2011; LOPES; 2016; AVELAR, 2016; ROSA, 2019).  

Lopes (2016) afirma que:  
(...) Os estudos de políticas curriculares, e políticas educacionais de forma geral, com 

base nas abordagens teóricas de Ball difundidas no fim dos anos 1980, permanecem 

sendo considerados potentes, no Brasil e em outros países do mundo, para diferentes 

investigações.... (...) incorporam a abordagem do ciclo de políticas à investigação 

curricular, contribuindo para ampliar o entendimento de currículo e abrindo para 

outras agendas de pesquisa, particularmente aquelas dirigidas às conexões entre os 

constrangimentos estruturais e as possibilidades de agência. (LOPES, 2016, p. 3) 

Mainardes (2006) ao apresentar em artigo o ciclo de políticas como um referencial teórico-

metodológico rico para ser utilizado em pesquisas brasileiras sobre o tema, aponta para as seguintes 

questões: essa abordagem apresenta a natureza complexa da política educacional, enfatiza os 

processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as políticas no nível local, 
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indicando a necessidade de se articularem os processos macro e micro na análise de políticas 

educacionais. 

É em Reforming Education and Changing Schools (BOWE; BALL, GOLD, 1992), que Ball 

desenvolve a abordagem do ciclo de políticas, composto por três contextos principais: o contexto da 

influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Contextos que se inter-

relacionam, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não se constituem de etapas lineares. 

 O contexto de influência é onde os discursos políticos são construídos a partir da luta de 

diferentes grupos, que tentam definir as finalidades da educação e os princípios que irão orientar as 

políticas. Os atores em cena nesse contexto são os partidos políticos, o governo, o legislativo, as 

agências nacionais e internacionais através de intercâmbios diversos (patrocínio de agências 

multilaterais com soluções baseadas nos interesses de mercado). Para Lopes e Macedo (2011) os 

discursos produzidos nesse contexto são entendidos como aqueles que limitam as possiblidades de 

recontextulização e de produção de novos sentidos nas políticas. (Lopes e Macedo, 2011, p. 247). 

 O contexto da produção de textos é aquele onde os textos são produzidos para representar a 

política às escolas, são textos com uma linguagem menos formal e podem apresentar ambiguidades, 

incoerências e contradições.  Podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos etc. 

Esses textos são resultados das disputas e acordos de grupos que competem para controlar as 

representações da política, apresentando ambiguidades na sua redação.  

O contexto da prática é onde a política produz os seus efeitos e consequências e onde os 

textos são recriados e interpretados e onde podem ocorrer transformações da política original, para 

Ball (BOWE; BALL; GOLD, 1992), as políticas não são meramente implementadas, mas estão 

sujeitas as ações dos profissionais que atuam nas escolas, que trazem as suas histórias, vivências, 

experiências e valores e que podem rejeitar os textos, selecionar, ignorar, mal interpretar. 

Aprimorando o Ciclo de Políticas, Ball, Maguire e Braun (2016), desenvolvem a Teoria da 

Atuação de Políticas, demarcando a rejeição ao binarismo entre a política e a prática, que para os 

autores é reafirmado com o conceito de implementação de políticas. Para eles a ideia de 

implementação remete a falsa ideia de que há um caminho linear entre a produção das políticas e o 

contexto da prática. Mas para Ball os profissionais do contexto da prática também fazem política e 

encenam os textos das mais diferentes maneiras, em um processo que envolve interpretação e 

criatividade. 
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[...] queremos “transformar” a política em um processo, tão diverso e repetidamente 

contestado e/ou sujeito a diferentes “interpretações” conforme é encenado (colocado 

em cena, em atuação) (ao invés de implementado) de maneiras originais e criativas 

dentro de instituições e das salas de aula [...], mas de maneiras que são limitadas pelas 

possibilidades do discurso. [...] A política é feita pelos e para os professores; eles são 

atores e sujeitos, sujeitos e objetos de política. A política é escrita em corpos e produz 

posições específicas dos sujeitos particulares (Ball; Maguire; Braun, 2016, p. 13)  

Consideramos, portanto, que esse referencial traz uma abordagem significativa para a 

pesquisa em política educacional na medida em que vislumbra a característica complexa da 

produção da política em seus múltiplos contextos e evidencia os contrastes entre a estrutura e os 

sujeitos. 

O PROGRAMA LER E ESCREVER  

O Programa Ler e Escrever foi instituído em 2005, a partir da portaria SME 6328/05 (São 

Paulo, 2005), mas inicia concretamente em 2006 e vai até 2013, ou seja, tem a duração de sete anos. 

A justificativa registrada na portaria era zerar o analfabetismo e a urgência de solucionar as 

dificuldades com relação às competências leitora e escritora a partir das seguintes estratégias: 

formação do coordenador pedagógico, formação de professores, produção de material de orientação 

aos professores, reorganização das classes de 4º ano do então Ciclo I, com criação do PIC (Projeto 

Intensivo do Ciclo I), entre outros. Em relação à formação continuada o centro foi o Coordenador 

Pedagógico, que era visto como multiplicador e responsável pela formação dos docentes na escola. 

Nesse período era prefeito José Serra (PSDB) que assumiu a prefeitura de São Paulo em um 

mandato que vai até 2006, quando sai candidato ao governo do Estado de São Paulo. Nessa fase o 

secretário de Educação do Município de São Paulo é o médico Aristodemo Pinotti (2005-2006). Em 

2006 assume a prefeitura Gilberto Kassab (PFL), tendo como secretários de Educação Alexandre 

Schneider (2006-2011) e Célia Regina Guidon Falótico (2012).  

Em 2007 esse programa é reestruturado pela portaria SME 5403/07 (São Paulo, 2007b), que 

institui entre outros os projetos: Toda Força ao 1º ano do Ciclo I (TOF), Projeto Intensivo no Ciclo 

I (PIC 3º ano), Ler e Escrever no 2º ao 4º ano do Ciclo I e Ler e Escrever em todas as áreas do 

Conhecimento do Ciclo II. Importante ressaltar que o mesmo programa é implantado no Governo 

do Estado de São Paulo, em 2007 (São Paulo, 2007a), na gestão do governador José Serra, que 
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havia deixado a Prefeitura de São Paulo e assumido o governo do Estado e em outras prefeituras do 

Estado de São Paulo.  

Uma das inovações do Programa foi a instituição da primeira avaliação externa de âmbito 

municipal, intitulada Prova São Paulo, que ocorre em 2007. A aplicação ocorreu em novembro de 

2007, como previsto na Portaria nº 4.903 de outubro de 2017 (São Paulo, 2007) Em 2009 passa a 

ser aplicada também a Prova da Cidade, bimestralmente. 

 O Projeto TOF – Toda Força ao Primeiro ano, consistia em formação para o CP e formação 

de todos os professores regentes do 1º ano do Ciclo I, dentro da Unidade Educacional, sob 

responsabilidade do Coordenador Pedagógico, pautado no livro de Orientações Didáticas para o 

Coordenador Pedagógico e nas expectativas de aprendizagem publicadas. Foram publicados ainda 

fichários com planejamentos semestrais, mensais, semanais e de rotina diária, com modelos de 

atividades.  

Apesar de reiterarem a palavra urgência na portaria que instituiu o programa, o mesmo 

documento afirma mais de uma vez que não existia naquele momento um levantamento de dado 

oficial em relação ao número de alunos que terminavam o 1º ano do Ciclo I sem os conhecimentos 

mínimos de leitura e escrita, tampouco havia dados, segundo o documento, sobre os alunos que 

eram reprovados nos 4ªs séries do Ensino Fundamental. 

Cabe ressaltar que o Programa Ler e Escrever não foi uma iniciativa isolada de 

implementação de programa para elevar os índices de aprendizagem no Ensino Fundamental 

pautado na formação continuada de professores, utilização do coordenador pedagógico como 

implementador da política na Unidade Escolar, produção de materiais didáticos e aplicação de 

avaliações externas. Na verdade, nos países em desenvolvimento como o Brasil e os demais países 

da América Latina, sobretudo a partir da década de 1980, ampliam-se os investimentos do Banco 

Mundial e outras agências multilaterais na educação pública, especialmente a primária, 

(TOMMASI, 2003). O Programa Ler e Escrever é mais um exemplo da influência exercida por 

esses organismos. 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A ATUAÇÃO DAS POLÍTICAS: ANÁLISES SOBRE O 

PROGRAMA LER E ESCREVER 

Para a pesquisa foram ouvidas, em um grupo focal (Gatti, 2005), dez coordenadoras 

pedagógicas, que atuaram em diferentes regiões da cidade de São Paulo e trabalharam na rede no 

período de desenvolvimento do Programa Ler e Escrever. 
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Entre as dez coordenadoras pedagógicas participantes do grupo focal, fica caracterizado que 

o coordenador pedagógico tem uma atuação importante no interior da escola na mediação entre as 

políticas e os professores. Ele não é um mero implementador de políticas, mas alguém que encena a 

política de múltiplas maneiras, a partir do percurso do seu grupo, sua identidade, princípios e a sua 

realidade. É o que podemos observar na fala da Coordenadora Marília:  

O Coordenador Pedagógico, para mim ele é uma figura central, porque ele vai pegar 

aquela política pública que chega na escola e está sendo ventilada, e ele vai olhar para 

aquilo com possibilidades e dificuldades. Então, se ele tem esse potencial de análise, 

vai analisar essa política pública que vem, porque a gente sabe que nem tudo é ótimo, 

é 100%, e nem tudo é péssimo, ele tem que ter essa visão também, porque ele vai 

olhar aquilo, analisar, e analisar com a sua qualidade, a sua região, o seu grupo, então 

acho que ele é fundamental.  

As coordenadoras Salete e Laisa também corroboram com a visão de que o coordenador não 

é mero implementador de política:  

E eu acho que hoje eu construo coisas para política pública, e não só implemento, mas 

eu tenho coisas que a gente vai construindo lá no chão, junto com quem habita aquela 

escola. (Salete) 

No meu cotidiano, eu nunca me vi como uma implantadora de políticas públicas, 

embora eu saiba que isso faz parte da minha atribuição, está lá que eu tenho que ir nas 

formações, que eu tenho que transmitir ao grupo, mas eu nunca me vi, porque eu olho 

para a escola como algo muito maior, algo que tem pernas próprias, que caminha, que 

tem história e que já construiu uma identidade, então eu vou um pouco nessa linha da 

Salete. Eu sei que a política pública está lá, eu sei que eu tenho que dar uma olhada 

naquilo, eu tenho que filtrar muita coisa, eu tenho que ver aquilo que combina com o 

perfil do meu grupo, mas, é... eu não me vejo assim como uma pessoa que reproduz, 

eu me vejo como uma criadora de situações. (Láisa) 

Para as coordenadoras participantes, o programa trouxe muitos aspectos positivos: esmiuçou 

tecnicamente, sistematizou procedimentos, aprofundou a discussão metodológica, como 

percebemos na fala das coordenadoras Maíra e Carmem: 

Eu acho que, por exemplo, o Ler e Escrever, para mim como pessoa, ele me trouxe um 

aspecto muito esmiuçado técnico, que é bom, né, sem dúvida, eu recorro aos 

materiais... (Maíra) 

O Ler e Escrever teve um impacto assim, muito grande, tanto na sala de aula quando 

eu lecionava, porque nós fizemos no estado Letra e Vida, PROFA, e ele veio ao 
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encontro, com concepções e princípios que acreditávamos, então foi muito assim 

gostoso de ler a palavra, de implantar, porque ele sistematiza, a Maíra colocou isso 

perfeitamente, e eu vejo que até hoje, mesmo o programa tendo sido...Isso, essa é a 

palavra, substituído e tal, mas elas utilizam muito, e tem lá as orientações curriculares, 

as vezes elas pedem “ah, ainda tenho o livro, eu gostaria de...”, “ah, eu guardei o meu 

e tenho o kit...”. (Carmem) 

A coordenadora Marília define que o programa Ler e Escrever teve dois grandes momentos, 

um momento de formação, partilha, discussões metodológicas que considera muito interessante:  

O primeiro, esse momento da formação técnica específica, que clareou para muitos 

professores que entravam na rede naquele momento, ou que já vinham trabalhando 

naquele tempo, questões muito pontuais, do tipo como se faz um planejamento, que 

tipo de atividade eu uso agora, que é aquele bendito quadro de atividades 

permanentes, ocasionais, modalidades, então, isso foi muito legal, principalmente, eu 

acredito, eu percebi isso porque eu fiquei nesse momento em uma determinada escola 

só. (...)Então, nesse ponto, nesse primeiro momento do Ler e Escrever, eu achei muito 

bom (...) O outro ponto importante também, ainda dentro da técnica que o Ler e 

Escrever trouxe, foi para os professores alfabetizadores e os de Ciclo I que vão 

alfabetizando até o 4º, 5º ano.Quais são as ações mais apropriadas, aquelas que vão 

trazer respostas? Então, essa técnica, essa especificidade, foi muito bom.   

E um segundo momento em que começam as cobranças por resultados, com excesso de 

planilhas para mensuração do alcance das aprendizagens. 

Então chegou, a gente estava conhecendo o material, eu tenho essa lembrança para 

mim, nós estamos conhecendo o material, fazendo essas oficinas nas reuniões 

pedagógicas, para poder ter conhecimento, aí eu acho que o governo entendeu que o 

período de conhecimento já estava muito bom, vamos passar para a cobrança. Quando 

chegou nesse tópico, cobrança, primeiro vieram minhas planilhas de alfabetização, 

segundo vieram minhas planilhas de alfabetização, aí eu até brincava, “eu sou a 

coordenadora do xizinho”, põe o xizinho na planilha. 

Esse excesso de planilhas e mensuração de resultados é reafirmado pelas coordenadoras 

Laisa, Salete e Maíra: 

Eu me lembro que isso virou mesmo o banco de dados, que você era pressionada, né, a 

entregar aquela bendita planilha, quantos estão alfabéticos, quantos não estão, e isso 

era uma tortura para a escola (...) então quando o programa Ler e Escrever foi 

implantado, eu estava em sala de aula, tá, e passei a ser coordenadora em uma 
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escolinha, bem pequena (uso de ironia) era quase uma cidade, né, então foi muito 

difícil para mim. (Laisa) 

Nessa época eu estava em uma escola que era ranqueada como uma das 5 piores da 

região, então já tinha aquele chicote que é “tem que avançar”, eu tinha reuniões 

semestrais com o dirigente regional, com a coordenadora de DIPED... E as visitas da 

DIPED, você recebia? Que elas iam com uma planilha “porque isso está tão alto, 

baixa isso 25 cm, cadê o quadro de números?” Tinha que ter o ambiente alfabetizador 

... Era um ambiente alfabetizador, mas é porque a minha escola, é aquele caso que eu 

já falei para vocês, né, 1300 crianças (...) então iam lá, mas eram inspeções (...) Gente, 

as professoras choravam demais. (Salete) 

Na segunda parte, eu concordo com você, veio essa questão do resultado de política, 

eu me sentia, às vezes eu falava com as colegas “gente, a gente não é mais CP, a gente 

virou “planilhadora”, que era aquela cobrança. A professora já me via e falava assim 

“vou te entregar, estou fazendo, vou te entregar, tá? Vou deixar no seu escaninho”, 

gente do céu... Então era muito angustiante. (Maíra) 

Marília relata como aos poucos, o Programa foi tomando conta do cotidiano escolar com a 

tentativa de hegemonizar a atuação docente 

o programa poderia ter sido melhor, se não tivéssemos tantas cobranças. E o que 

aconteceu, em um determinado momento, a escola virou um reduto de Ler e Escrever, 

a escola não oxigenava vida... Para fora, eu preciso ver outras coisas, eu preciso 

discutir com as crianças assuntos diferentes do Ler e Escrever. (...) Ler e escrever é 

uma parte da educação, educação não é ler e escrever, então aí começou a empobrecer 

muito, e o grupo de resistência, tanto na DRE quanto lá dentro da escola, é um grupo 

importantíssimo, porque esse grupo de resistência oxigena. Então, na nossa DRE, não 

lembro se a Laisa lembra, mas os supervisores faziam um grupo paralelo, um grupo 

para você debater outros assuntos, debater outras questões, quais são as linguagens da 

juventude hoje em dia, o que é grafismo, o que é para você sair um pouco dessa 

redoma e escrever, senão você não respirava. (...) então a gente sentiu muito isso, 

porque dentro da escola tinha que ser um lugar de resistência, para você falar assim 

“não, a educação é mais do que ler e escrever” (...) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos dados apresentados podemos perceber o quão relevante pode ser a utilização do 

referencial do ciclo de políticas para a análise das políticas educacionais. Na articulação entre os 
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contextos de influência, produção de texto e da prática podemos verificar que não existe um 

processo linear de implantação de um programa educacional, nem o mesmo ocorre de forma 

homogênea, ainda que haja esforços por parte do estado nesse sentido, mas a política é encenada 

por atores diversos, em locais com características próprias e histórias singulares.  

Os resultados reafirmam a rejeição ao binarismo entre a esfera da política e da prática, 

mostrando que os profissionais das escolas também fazem política. O discurso das coordenadoras 

pedagógicas nos mostra claramente o quanto elas compreendem as intencionalidades presentes nos 

textos oficiais e relativizam de acordo com suas necessidades e contextos. 

Cabe ressaltar, entretanto, que essa atuação e a produção de novos sentidos para a política 

não ocorre livremente, mas sempre circunscrita às possibilidades do discurso produzido pelo 

contexto de influência, o que pode ser exemplificado nas exigências realizadas pelas Diretorias de 

Ensino acerca da periodicidade das planilhas a ser entregues ou das visitas periódicas do 

Departamento Pedagógica às Unidades Escolares, a fim de verificar a execução do Programa. 
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Resumo 

O presente artigo faz parte de um estudo mais amplo de tese de doutoramento, em fase de conclusão, 
que investiga as Políticas Educacionais desenvolvidas na Prefeitura do Município de São Paulo entre 
2005 e 2016. Para este artigo o objetivo é apresentar o ciclo de políticas como uma ferramenta teórico-
metodológica interessante para a investigação da política educacional. O artigo está dividido em três 
partes: a primeira caracteriza o campo da política educacional e apresenta as contribuições do 
referencial teórico do ciclo de políticas; a segunda caracteriza o Programa Ler e Escrever, desenvolvido 
na Prefeitura de São Paulo entre 2005 e 2012, a partir de publicações no Diário Oficial e a terceira 
apresenta relatos das coordenadoras pedagógicas ouvidas em grupo focal, acerca do Programa. Nas 
considerações finais os resultados reafirmam a rejeição ao binarismo entre a esfera da política e da 
prática, mostrando que os profissionais das escolas também fazem política ainda que limitados pelo 
discurso produzido pelo contexto de influência. 

Palavras-chave: Ciclo de Políticas; Teoria da Atuação; Programa Ler e Escrever; Coordenadoras 
Pedagógicas; Rede Municipal de Educação de São Paulo. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E A ORGANIZAÇÃO DA BUROCRACIA ESCOLAR POR MEIO DE 

SEUS PLANOS DE GESTÃO  

Flávio da Silva – Doutorando EHPS – PUC/SP 

INTRODUÇÃO 

Como professor há vinte dois anos, passando pela Coordenação Pedagógica, Vice Direção 

de Escola, Diretor de Escola de educação básica há seis anos e atualmente Supervisor de Ensino e 

Professor do Ensino Superior em duas Instituições Particulares ministrando aulas nos cursos de 

Pedagogia, Administração e Direito, deparei-me com algumas situações na administração escolar 

que merecem destaque. Para iniciar a pesquisa desenvolvida, ainda que o foco seja um estudo das 

sínteses dos planos de gestão 2014, tomados por base para além dos critérios administrativos, 

burocráticos e de racionalidade, investiga-se os elementos que permitem examinar os aspectos 

culturais da organização e políticos na administração escolar em busca de articulá-los aos aspectos 

da razão irracional do capital. Para colocar em prática essa operação, foi definido como corpus de 

análise da pesquisa um montante de setenta planos de gestão escolar do ano de 2014, 

disponibilizados no site da diretoria de ensino da capital paulista. 

Os objetivos principais da pesquisa foram identificar de que forma são concebidas a 

organização e a administração da escola nos planos de gestão dessas 70 escolas e, posteriormente, 

analisar as tensões e perspectivas em relação a promoção da cidadania, a qualidade de ensino, a 

formação docente e a participação na escola e na sociedade. 

O presente artigo parte do pressuposto de que há concepção, nos planos de gestão 

analisados, de modo que a educação em geral e os estabelecimentos de ensino em particular devem 

assumir as diretrizes impostas pela esfera econômica, e isso aparece de forma travestida de 

demandas sociais e da necessidade de incorporação dos avanços tecnológicos e de adaptação às 

mudanças no processo produtivo. Tudo isso a despeito da afirmação da democracia e da educação 

em conformidade com os interesses dos alunos, indicando que nas escolas nada é assumido para se 

fazer a democracia funcionar conforme seu conceito, como postula Adorno (1995). Também é 

pressuposto que a submissão da educação, da escola e dos educadores aos supostos avanços 

proporcionados pela “revolução tecnológica” têm influenciado na organização escolar e em sua 

cultura organizacional. Portanto, conjectura-se que o modo como é delineada a organização e a 

administração das escolas evidencia o predomínio da racionalidade tecnológica, o que, por sua vez, 
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expressa que essa é a mesma tendência presente nas políticas educacionais formuladas no âmbito da 

rede Estadual de Ensino Paulista. 

A racionalidade tecnológica está diretamente relacionada às formulações de Herbert 

Marcurse (1999). Segundo esse autor, tal fenômeno contribui para que se oculte que a razão técnica 

é também razão política e perpassa os modelos de gestão. Destaca ainda que a tecnologia é um 

processo social que produz padrões de comportamento dominantes e que sustentam o controle e a 

dominação, pois está associado à heteronomia. Assim, as atitudes que predispõem os homens a 

aceitar os ditames do aparato dificultam a verdadeira autonomia. Ao mesmo tempo, o autor afirma 

que racional é aquele que aceita e executa o que lhe é determinado por meio da administração do 

aparato. Nesse sentido, a tecnologia, por sua vez, conforme Marcuse (1999) é convertida em Razão, 

o que se expressa na burocracia inserida nesse processo, levando à submissão do indivíduo.  Essa 

articulação entre tecnologia, razão e submissão é constatada nos argumentos presentes nos planos 

de gestão e que destacam aspectos formativos, administrativos, burocráticos e tecnológicos.  

Administração Escolar que contribui para a transformação social exige um conhecimento 

socioeconômico da sociedade capitalista. O objeto da administração escolar é a sua organização. 

Assim, administração é a utilização racional dos recursos para realização de determinados fins. 

(PARO, 2005). Essa racionalidade funcional no sentido werberiano, se efetiva com o fim, no caso, e 

a expansão do capital. 

Paul A. Baran e Paul M. Sweezy, em sua análise da sociedade capitalista moderna afirma 

que, 

A empresa gigante retira da esfera do mercado grandes parcelas da atividade 

econômica, sujeitando-as à administração cientificamente planejada. Essa modificação 

representa um aumento continuo na racionalidade das partes do sistema, mas não é 

acompanhada de qualquer racionalização do todo. Pelo contrário, tendo as 

mercadorias os seus preços fixados não segundo os custos de produção, mas de modo 

a proporcionar o máximo lucro possível, o princípio do quid pro quo se transforma no 

oposto de um elemento promotor da organização econômica racional, tonando-se, ao 

invés disso, uma fórmula para manter a escassez em meio da abundância potencial. Os 

recursos humanos materiais permanecem ociosos porque não há no mercado nenhum 

quid para ser trocado pelo quo da produção potencial. E isso ocorre mesmo que o 

custo real dessa produção seja zero. No mais adiantado país capitalista, uma grande 

parte da população vive em tremenda pobreza, enquanto nos países subdesenvolvidos 

centenas e milhões de pessoas sofrem de moléstias e fome porque não há mecanismos 
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para realizar uma troca do que poderiam produzir pelo que necessitam tão 

desesperadamente. A insistência na inviolabilidade da troca equivalente quando o que 

deve ser trocado nada custa, a rigorosa ‘economização’ dos recursos quando uma 

grande proporção deles é desperdiçada – constituem claramente, a negativa mesma da 

racionalidade que o conceito do valor e o princípio do quid pro quo expressavam 

originalmente. (BARAN & SWEEZY, 1978, p.334-335)   

Essa compensação (quid pro quo), faz pensar a racionalidade das ações humanas que 

possam transcender no âmbito da racionalidade funcional cujos objetivos possam atender os 

interesses de toda sociedade e não de grupos privilegiados. 

A administração enquanto práxis burocratizadas, caracteriza-se com a técnica, a repetição 

em larga escala, ao promover a eficiência e a produtividade, favorecendo a expansão do capital, via 

ampliação da mais-valia (PARO, 2005).   

Depois de discorrer sobre administração, burocracia e racionalidade tecnológica, são 

necessárias ponderações referentes à educação, cultura afirmativa e sociedade administrada. Para 

tanto, serão focalizados os seguintes autores: Adorno (1995), Marcuse (1999), Horkheimer e 

Adorno (1973), pertencentes à primeira geração da escola de Frankfurt da Alemanha, além de 

Victor Paro (2016) e Oliveira (2015), que tratam da educação, cultura afirmativa e sociedade 

administrada numa perspectiva crítica. 

Os conceitos de progresso, pseudoformação, liberdade, cultura, dominação e tecnologia, tal 

qual serão abordados por Adorno (1995), Marcuse (1998), Horkheimer (2015) e Campos (1978) 

contribuem para a compreensão dos elementos que condicionam as políticas educacionais e das 

articulações que se encontram nos planos de gestão.  

Como foi dito no primeiro parágrafo deste artigo, em minha experiência de diretor de escola, 

deparei-me com situações que envolvem o trato com a legislação e a experiência na organização 

escolar e como isso chega na formação docente. Aliás, foi uma dessas situações que motivou a 

temática da pesquisa. Foi pensando no trabalho docente, administrativo, burocrático e tecnológico 

do cotidiano da escola que surgiu a ideia de tomar os planos de gestão como fonte e objeto de 

estudo. A pesquisa foi desenvolvida com a sistematização das informações extraídas desses planos 

no sentido de aferir o potencial de adesão às tendências de gestão. Nesse sentido, considera-se que 

os planos de gestão em certa medida modelam o pensamento dos educadores, ao ajustarem 

necessidades, vontades e desejos às exigências impostas a eles em termos de “vender” os serviços 

prestados por cada uma das 70 escolas. Reitera-se que seus planos de gestão estão disponíveis no 
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site da diretoria de ensino a qualquer cidadão. A base para a análise dos planos é o estudo sobre 

astrologia realizado por Adorno. Este autor efetivou análise de conteúdo do teor de um conjunto de 

recomendações e orientações astrológicas (na década de 1950) e alertou para o fato de que esses 

textos precisam ser ajustados à mentalidade de seus leitores ao mesmo tempo em que também 

modelam o pensamento destes, pois o que importa é não perder de vista a finalidade de “vender” 

(ADORNO, 2008, p. 39). 

Para dar conta dos objetivos estabelecidos pela pesquisa vai se apoiar nas sínteses dos 70 

planos de gestão de 2014, cuja elaboração foi uma demanda da diretoria de ensino da capital 

paulista à época conforme Deliberação CEE 67/1998. A escolha se deve ao fato de que essa 

diretoria iniciou uma ação de busca de resultados. Além disso, a escolha destas fontes trará luz para 

um tema tão árido que é a organização da escola em meio a sua administração, burocracia e 

racionalidade tecnológica, por intermédio das sínteses dos setenta planos de gestão de 2014. 

Registros escolares que dizem muito sobre a escola. Com isso, o artigo poderá elencar possíveis 

aspectos em torno da questão da administração, burocracia e racionalidade tecnológica e, em 

seguida, apontar algumas alternativas de sistematização na análise do conteúdo dos planos. 

A proposta do texto é refletir sobre a organização e planejamento escolar as tensões e 

perspectivas na formação docente, os estímulos presentes nesses documentos chamados no site de 

planos de gestão 2014, que são sínteses dos planos de gestão 2011-2014. Para entendermos os 

planos de gestão é necessário pensar como funciona a burocracia e qual é a influência na formação 

do indivíduo. 

O conceito de burocracia tem, em nosso cotidiano, um peso negativo. Isso ocorre porque 

chamamos de burocracia a demora na prática administrativa escolar pelos seus exageros e toda sua 

organização. Para Weber, burocracia significa o tipo de autoridade legal na organização com a qual 

racionalidade e eficiência atingem o seu grau mais elevado. Pensar em formas de organização 

escolar ideal do ponto de vista da burocracia é pensar a manutenção da ordem, do status e os 

interesses pessoais. Como a burocracia afeta a qualidade? Como superar os processos burocráticos 

quanto ao controle eficaz? Burocracia é também ideologia? Em que medida a burocracia moderna 

se torna um fim em si mesmo? 

A hipótese básica para se pensar a burocracia na administração tem como parâmetro o 

desenvolvimento da produção no capitalismo tardio e a industrialização que faz com que a 

burocracia se desenvolva. Essa racionalidade material ocorre de modo lógico e matematizado no 

agir econômico. A estrutura burocrática concentra-se nas mãos das grandes empresas capitalistas 
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(WEBER, 1982, p. 257). Nesse sentido, a organização da burocracia impõe determinar as posições 

que cada membro do aparato técnico, administrativo e produtivo ocupa, por meio da racionalidade 

técnica e instrumental, de modo que a administração das coisas está a serviço da dominação e não 

da emancipação. A dominação burocrática é inseparável da industrialização progressiva: ela 

transfere a eficiência maximizada da produção industrial para toda a sociedade (MARCUSE, 1998, 

p.125). 

Ao questionar, à luz de perguntas decorrentes da neutralidade axiológica, a potencialidade 

econômica na administração que se baseia em uma racionalidade que também é econômica, aponta-

se que:  

A estrutura burocrática é, em toda parte, produto de um desenvolvimento tardio. 

Quanto mais recuamos sobre nossos próprios passos, tanto mais típica se torna a 

ausência de burocracia e funcionalismo na estrutura de domínio. A burocracia tem um 

caráter “racional”: regras, meios, fins e objetivos dominam sua posição. [...] É a 

mesma influência que o avanço do racionalismo teve em geral. A marcha da 

burocracia destruiu as estruturas de domínio que não tinham caráter racional, no 

sentido especial da palavra (WEBER, 1982, p.281-282). 

O excerto evidência que a burocracia é fruto do desenvolvimento do capitalismo tardio. A 

ênfase de Weber na existência da burocracia e do funcionalismo público (os burocratas) tornaria a 

estrutura racional. E esse caráter racional perpassa os fins e compromete os meios. Enfatizar os fins 

sem avaliar se os meios empregados são os mais apropriados é suplantar a capacidade humana de 

examinar os instrumentos, a técnica e a tecnologia. “O pragmatismo reflete uma sociedade que não 

tem tempo para recordar e meditar” (HORKHEIMER, 2015, p.53). Esse recordar e meditar é 

Destituído de seu fundamento racional, o princípio democrático torna-se 

exclusivamente dependente dos assim chamados interesses do povo, e estes são 

funções de forças econômicas cegas ou demasiadamente conscientes. Eles não 

oferecem qualquer garantia contra a tirania. No período do sistema de livre mercado, 

por exemplo, instituições baseadas na ideia de direitos humanos eram aceitas por 

muitas pessoas como um bom instrumento para controlar o governo e manter a paz. 

Mas se a situação alterar-se, se poderosos grupos econômicos decidem ser útil 

estabelecer uma ditadura e abolir a regra da maioria, nenhuma objeção fundada na 

razão pode opor-se à ação deles. Se eles têm uma chance real de sucesso, seriam 

simplesmente tolos de não aproveitá-la. A única consideração que poderia impedi-los 

de assim o fazer seria a possibilidade de que seus interesses fossem postos em perigo, 
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e não uma preocupação sobre a violação de uma verdade, da razão (HORKHEIMER, 

2015, p. 37).  

Uma conduta que reflete a satisfação do sujeito como critério de verdade reduz a razão a um 

mero instrumento. A razão instrumental contribui com a desumanização na administração 

burocrática. Portanto, a administração burocrática quando se converte no fim em si mesmo, 

encontra dificuldades de fazer frente às irracionalidades na administração. Segundo Marcuse,   

a administração burocrática em toda a sua racionalidade permanece meio e, portanto, 

dependente, então, enquanto racionalidade, ela tem seu próprio limite: a burocracia se 

subordina a um poder extra-burocrático e superior a burocracia – a um poder “alheio à 

empresa produtiva”. E se a racionalidade se concretiza na administração e somente 

nela, então o poder legislador precisa ser irracional. O conceito weberiano de razão 

termina no carisma irracional (MARCUSE, 1998, p.126-27). 

De acordo com Marcuse, a administração burocrática permanece um meio no qual o seu 

limite encontra-se no extra-burocrático, ou seja, um poder alheio e superior. Assim, a racionalidade 

se concretiza na administração por meio da irracionalidade daqueles que fazem as leis. Marcuse 

assevera que Weber concede alguma validade ao carisma irracional por não considerar a sério a 

presença da irracionalidade no todo social.  

Na administração escolar as ordens daqueles que são nomeados para exercer a dominação se 

concretiza com o modo como as escolas estão organizadas e são administradas, devendo-se 

igualmente considerar se seus gestores e dirigentes – incluindo aqueles que atuam nas diretorias de 

ensino – tomam as finalidades da educação a sério. Com isso, o formato imposto pela 

burocratização é responsável em criar uma rotina administrativa em que o aparato deve funcionar 

independentemente de seus fins e das necessidades humanas.  

A análise da burocracia de Max Weber rompe a ocultação ideológica; muito à frente 

de sua época, ele revela o caráter de aparência ilusória da moderna democracia de 

massas com sua pretensa igualização e assimilação dos contrastes de classe. Com 

efeito, a administração burocrática do capitalismo industrial é um “nivelamento”, mas 

“o decisivo aqui é exclusivamente o nivelamento dos dominados frente aos grupos 

dominantes articulados burocraticamente, que aqui por sua vez podem muito bem 

possuir de fato, embora com frequência também formalmente, uma posição bem 

autocrática” (MARCUSE, 1998, p. 128, grifos no original). 

Segundo Weber (1982), a burocracia e a racionalidade são inconsistentes quando são 

levados aos interesses pessoais. Por uma aparência de democracia que na verdade acomoda o 
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indivíduo aos grupos dominantes, acontece a articulação burocraticamente orientada, tendo em vista 

a consciência empresarial e capitalista. Tudo isso produz relações sociais coisificadas e o grande 

desafio à formação e educação escolar é, por meio da administração, se contrapor a essa tendência 

que leva à heteronomia. Assim, os planos de gestão de cada escola teriam muito a contribuir para se 

pensar nessa situação que parece prevalecer na escola.  No entanto, predomina a concepção, nos 

planos de gestão analisados, de que a administração em geral, e os estabelecimentos de ensino em 

particular, devem assumir as diretrizes impostas pela esfera econômica, e isso aparece de forma 

travestida de demandas sociais. 

 Os planos de gestão analisados possuem aproximadamente de três a seis laudas cada um, de 

modo padronizado, contendo a identificação da unidade escolar, a equipe gestora, cursos e 

segmentos que mantém, número de alunos da escola e sua distribuição por turnos, número de 

professores, número de funcionários, horário de funcionamento, finalidade da escola de acordo com 

a proposta pedagógica, objetivos, metas e ações a serem implementadas para alcançar os objetivos e 

metas almejados. Na verdade, são 77 escolas pertencentes à diretoria de ensino da capital, mas só 

70 planos foram divulgados. Nos planos de gestão é muito recorrente termos como “resoluções de 

problemas”, “desenvolvimento de atividades”, “atender o disposto na lei”, “aprender a fazer”, 

“práticas educativas”, “atingir os resultados”, “qualificação para o trabalho”, “formação de 

indivíduos” como finalidades da escola. 

Considerando que nas sínteses dos planos de gestão 2014, correspondem a 13 ocorrências 

tais como: aprendizagem, avaliação, recuperação continua, domínio da leitura, escrita e cálculo, 

informática, digitalidade, metodologia, aulas, educação de qualidade, resultados e tecnologia em 

educação. Num percentual de 32,5%. O assunto mais tratado nos planos gira em torno de questões 

didático-pedagógicas relacionados à formação docente.  Em relação aos assuntos demandas sociais 

conforme os 70 planos de gestão: qualidade do ensino, conhecimento, qualidade da educação, 

pluralismo, tolerância, convivência, mercado de trabalho, frequência irregular, monitoramento são 9 

ocorrências com 22,5%. Os planos de gestão contam também com assuntos em torno da democracia 

na escola, com um total de 7 ocorrências num total de 17,5% - cujo agrupamento deu-se em termos 

como participação, construção da autonomia, democracia, gestão democrática, projetos 

pedagógicos, participação ativa e cooperação.  

Destaca-se incialmente, que se observou que democracia e cidadania aparecem com 6 

ocorrências num total de 15%, nos termos como: cidadania, conscientização, participação da 

comunidade, compromisso, comunicação e comunidade.  No ano de 2014, num total de 40 
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ocorrências o assunto formação docente aparece 5 vezes, num percentual de 12,5% como formação 

continuada, aprendizagens significativas, desempenho do professor, capacidade crítica e educação 

permanente. 

O plano de gestão, nesse sentido, configura-se em uma forma de atender as demandas 

capitalistas. A ideia de flexibilidade e os preceitos do liberalismo estão presentes em diversas 

funções na administração burocrática, e na escola isso também se verifica na formação docente. 

Desse modo, nos planos analisados as demandas giram em torno das práticas que promovem e dão 

sustentação à instituição escolar; isso expressa a transição da razão teórica para a razão prática e a 

presença da ideologia: as demandas, apesar da aparência humanizadora, refletem outras 

necessidades, as que alimentam as práticas dominantes. Assim, um funcionário tecnicamente 

especializado está para a moderna burocracia como está última está para o desenvolvimento de 

práticas de administração racionais do ponto de vista econômico.   

Chega-se a seguinte conclusão: há evidências de que os planos de gestão de 2014 

examinados são burocráticos pelo modelo adotado. A burocracia está inserida nesse processo que 

leva à submissão do indivíduo. A pesquisa empírica realizada por meio da análise dos conteúdos 

desses planos possibilita aventar a seguinte hipótese: concretizam-se os ditames da sociedade 

administrada e da racionalidade instrumental na organização da escola, o que já é um tipo de 

conduta adotada por muitas empresas. O modo como é delineada a organização e a administração 

das escolas evidência o predomínio da racionalidade tecnológica (MARCUSE, 1999), o que, por 

sua vez, expressa que é essa a mesma tendência presente nas políticas educacionais formuladas no 

âmbito das redes de ensino. 

A pesquisa deste artigo teve por tema um estudo sobre os Planos de Gestão 2014, tomados 

por base, a publicação no site da diretoria, para além dos critérios administrativos, burocráticos e 

tecnológicos. Critérios culturais e políticos na administração escolar em busca de articular cultura e 

administração organizacional aos aspectos da estrutura burocrática e operacional de funcionamento. 

Para colocar em prática a análise do conteúdo, escolhi os setenta planos de gestão escolar. 

Eles me permitiram identificar expressões, temas que apresentam os procedimentos metodológicos 

da análise do conteúdo, e também, fazer uma proposta de análise em meio a ideia de organização 

escolar, por meio da análise do conteúdo num viés da teoria crítica da sociedade. 

O texto partiu do pressuposto de que os Planos de Gestão 2014 escolar oferecem uma 

analogia a essa separação entre a irracionalidade do ideal da finalidade institucional de cada 

unidade escolar e a racionalidade do real. Não é possível falar em Planos de Gestão 2014, sem 
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entender o seu contexto de produção. Os Planos de Gestão são parte da estrutura burocrática, num 

período quadrienal de 2011-2014. Em 2014 foi publicado no site da diretoria sínteses desses planos, 

enviados para dar maior visibilidade, de um documento desconhecido da comunidade.  

O processo que chamei de sociedade administrada, está diretamente relacionado com o que 

Adorno (2008) denominou por racional, significa não questionar as condições irracionais, mas fazer 

o melhor possível com elas, do ponto de vista dos interesses privados. Os planos de gestão 2014 no 

site, da forma como foi divulgado encorajam, os leitores das sínteses dos planos a tomar decisões e 

escolhas.  

Em minha experiencia na gestão, deparei-me com as dificuldades de operacionalizar certas 

situações que impactam diretamente, a formação (pseudoformação) e a adesão à racionalidade 

tecnológica. 

Os leitores dos planos de gestão 2014, on-line versus comunicação de massa, serão capazes 

de enxergar, o que é o Plano de Gestão 2011-2014, da sínteses dos planos que podem ser feitos para 

atender uma determinada demanda técnica e ou resumos desconectados dos planos quadrienais, 

cujo o objetivo descontextualizar a operacionalização da estrutura burocrática e individualizar a 

ação do indivíduo na organização escolar até atingir o aluno. A finalidade das sínteses dos Planos 

de Gestão 2014 publicados é dar visibilidade, deixar de ser tratados como burocracia e que mais 

pessoas lessem os planos de gestão. Os Planos de Gestão 2014, traz luz para um tema instigante, 

uma vez que, constitui-se em registros escolares que dizem muito sobre a organização da escola. 

Um documento produzido quadrienalmente 2011-2014, e anualmente atualizados por meio dos 

anexos ao plano de gestão, com dados e informações atualizados. Um material que vai além do 

espaço da escola. Podendo ser analisado a partir dos Planos de gestão 2011-2014 que giram em 

torno de 80 a 150 páginas cada um. Em contraposição aquilo que fora divulgado ao público em site 

da diretoria de ensino de 03 a 06 páginas. Pode -se avaliar que as sínteses dos planos de Gestão 

2014 publicados “é um meio de regressão, na qual produtores e consumidores se encontram 

reunidos; enquanto escrita” (ADORNO, 2008, p.27).  Assim, ao mesmo tempo que os Planos 

deixam as gavetas e trazem luz para o entendimento da organização escolar e sua contribuição na 

escola com a viabilidade do projeto político pedagógico, operacionalizam-se as irracionalidades no 

fazer pedagógico. 

Os planos de gestão estruturam-se em torno da responsabilização da instituição escolar. A 

elaboração do plano de gestão da escola configura-se com uma administração liberal. 
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“A política educacional implementada a partir de 1995 inaugurou uma nova era do padrão 

de gestão e de racionalidade administrativa e econômica, um mito fundador”. (OLIVEIRA, 2017, 

p.104). 

O contexto da burocracia e heteronomia das sínteses dos planos de gestão 2014, tem sido 

prejudicial, uma vez que, individualiza a ação no sujeito. Esse sujeito que exerce um cargo ou 

função numa escola permeada de posturas burocráticas individualizadas em que o aspecto 

administrativo se sobreponha sobre ao pedagógico. 

Nesse aspecto podemos retomar a contribuição de Marcuse (1999) apontando para o 

conceito de racionalidade tecnológica, compreendido como o estabelecimento de padrões de 

julgamento e fomenta atitudes que predispõem os homens a aceitar e introjetar os ditames do 

aparato. 
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Resumo 

O presente artigo é um estudo sobre o conteúdo das sínteses dos planos de gestão do ano de 2014, 
tomados por base os fatores históricos, para além dos critérios sociológicos, em busca de articular os 
conceitos presentes em tais planos. O objetivo principal do trabalho foi identificar, no corpus 
selecionado, o potencial de adesão à burocracia escolar, demarcando possíveis operações conceituais e 
metodológicas de fenômenos sociais. A intenção foi desenvolver, a partir da teoria crítica da sociedade, 
análise do conteúdo das sínteses dos planos apontados como os principais responsáveis pela 
pseudoformação presente na gestão escolar e na formação centrada na escola. Nessa perspectiva, o 
corpus do trabalho foi constituído por sínteses em 70 planos de gestão de 2014, de uma diretoria de 
ensino da cidade de São Paulo. A escolha desse tema se deve ao fato de que tais planos expressam 
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consequências do neoliberalismo e do gerencialismo nas práticas administrativas de formação docente. 
Os procedimentos utilizados incluem a análise de conteúdo e os resultados evidenciam de forma 
objetiva as tensões em relação a formação docente e a necessidade de o administrador escolar 
considerar o discurso, a informação, a linguagem e o comportamento. A partir dos procedimentos 
desenvolvidos, foi possível perceber que adaptação, regressão e progresso são elementos que definem a 
organização escolar em meio a administração e os entraves para a formação do indivíduo.     

Palavras-chave: Burocracia; Administração escolar; Planos de gestão; Formação docente. 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO CURRICULAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS 

NARRATIVAS DOCENTES: A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ/SP 

(1998 – 2018) 

Marco Alexandre Nonato Cavalcanti – SME - Santo André 

INTRODUÇÃO 

Como profissionais da educação brasileira, vivemos momentos de profundas reflexões sobre 

as condições de trabalho e práticas docentes, já que é pertinente a ação de uma ideologia neoliberal 

na busca pelo abandono do Estado em vários contextos da esfera social, política e econômica, sendo 

que isso significa uma perspectiva de falta de investimentos e de estrutura mínima para a área da 

educação. Questões como reconhecimento profissional e desvalorização do ensino em geral, nos 

têm colocado o questionamento sobre o futuro da carreira docente diante de certas condições 

impostas aos trabalhadores da educação. 

O projeto neoliberal tem um grande interesse na educação, pois é por meio dela que há a sua 

legitimação de seu sistema econômico. Isso ocorre por meio de um discurso que desconstrói qual 

tipo de ação solidária ou prática educativa para a libertação, valorizando cada vez mais disputas e 

competições, o que contribui para o reforço da ideologia excludente, que é a base desse modelo 

econômico capitalista.  

De acordo com esse raciocínio, ocorre uma reorientação da prática, provocando um 

distanciamento das preocupações relacionadas com questões sociais mais amplas. Pragmatismo, 

proletarização e individualismo passam a ser as bases para as relações sociais, enfraquecendo os 

possíveis espaços de reflexão coletiva e o diálogo. 

O artigo tem como objetivo geral a discussão do trabalho de docentes formados em 

Pedagogia e suas práticas na atual realidade neoliberal, a partir do processo de construção curricular 

na rede Municipal de Educação de Santo André/SP. Observar e analisar seus possíveis 

desdobramentos na prática docente e amadurecimento profissional dos professores entrevistados. 
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Desta forma, esse artigo procura entender como os docentes entrevistados significam suas 

práticas e o processo de profissionalização nas discussões curriculares em Santo André/SP.  

A escolha da cidade Santo André, cidade da Grande São Paulo, localizada na região do ABC 

Paulista foi baseada na minha experiência de vida, pessoal e profissional. Sou professor pedagogo 

desse município e acompanho as ações do Fórum Municipal de Educação de Santo André, 

instituído a partir do Plano Municipal de Educação em 2015, para o monitoramento e efetivação de 

ações para o cumprimento das metas estabelecidas para a educação no decênio de 2015-2025. 

Também integrei a comissão sistematizadora para a elaboração do Currículo da Rede Municipal de 

Ensino, nos anos de 2017 e 2018, contribuindo para a construção de objetivos, conteúdos e 

estratégias diante de uma concepção de educação proposta para a cidade. 

O recorte temporal da pesquisa vai de 1998, quando ocorre a municipalização do Ensino 

Fundamental I na cidade, e vai até 2018, durante o processo de discussão e início da implementação 

da Proposta Curricular na Rede Municipal de Ensino de Santo André/SP (2017). 

Como hipótese, pode-se destacar que as participações docentes nas discussões curriculares 

em diversos espaços de trocas de informações e experiências, alavancam positivamente a prática 

pedagógica desses professores, assim como de sua identidade profissional. Constituem, portanto, 

documentos escritos desta pesquisa, registros e materiais utilizados pela rede durante vinte anos até 

os documentos produzidos no processo de elaboração do Currículo Municipal, em 2018.  

A pesquisa utiliza como metodologia de análise a história oral temática, recurso 

metodológico que vem ocupando espaço significativo e permitindo ao pesquisador responder seus 

questionamentos, como também dar maior visibilidade a diferentes grupos sociais. 

Essas questões que envolvem a memória e identidade e sinalizam a riqueza da história oral: 

além de se constituírem metodologia apropriada para o estudo da subjetividade e das representações 

possibilita reconstruir o passado, ao mostrar como as interações com o presente incidem na maneira 

de concebê-lo.  

O artigo está estruturado em três partes. A primeira parte busca entender o panorama das 

políticas educacionais diante da atual realidade neoliberal. A segunda parte traz reflexões acerca do 

conceito de cultura escolar. Na terceira parte apresenta-se uma discussão sobre a história oral 

temática como metodologia que visa problematizar a cultura escolar e a percepção de 

profissionalização docente de quatro professores da Rede de Ensino de Santo André.  
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O PANORAMA DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DIANTE DA REALIDADE NEOLIBERAL 

As políticas educacionais na realidade neoliberal se consolidam por um saber fragmentado, 

utilitário e técnico e uma reflexão sobre a prática docente, sendo importante entender essa realidade 

na história de formação da Rede de Ensino de Santo André/SP, local de estudo desta pesquisa, nos 

últimos vinte anos, que vai desde municipalização do Ensino Fundamental I na cidade até o 

processo de discussão e início da implementação da Proposta Curricular, e o papel dos seus 

profissionais docentes nesse processo.  

No processo histórico da humanidade, diferentes compreensões sobre o papel dos 

professores foram construídas, tendo em vista algumas prioridades de ordem econômica, social, 

política, cultural e ideológica da época. Ou seja, cada vez que ocorre uma reestruturação na 

sociedade surgem também novas maneiras de se organizar a educação, e um novo jeito de se formar 

os profissionais que atuam nesta área. 

Colocar a pessoa do professor como uma das centralidades do processo formativo docente é 

fundamental, uma vez que permite entender o significado do desenvolvimento pessoal no processo 

profissional do trabalho docente. Os docentes passam a ser reconhecidos como portadores de um 

saber plural, crítico e interativo. Na concepção de Nóvoa: 

[...] urge por isso (re) encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e 

profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação 

e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida”. Nesse contexto, 

constatamos uma nova relação entre “investigador e investigado, na qual não há lugar 

para neutralidade e distanciamento. (NÓVOA, 1995. p. 25). 

A política educacional referendada pelo modelo neoliberal privilegia uma formação docente 

genérica, superficial e pragmática, preocupada mais com o “saber fazer” do que com o “ensinar a 

pensar”, valorizando acima de tudo, um saber fragmentado, utilitário e técnico. Percebe-se nessa 

proposta uma divisão entre a atividade prática e a teórica, uma vez que esse modelo de formação 

docente induz o professor a aceitar e a desenvolver, em sala de aula, os conhecimentos produzidos 

por investigadores muitas vezes desvinculados da realidade escolar. Teorizar sobre a ação, ou seja, 

refletir sobre a prática pedagógica possibilita que o professor tenha mais autonomia e competência 

efetiva. 

Tardif (2002) reconhece a necessidade de mudanças substanciais nas concepções e nas 

práticas vigentes. Para esse autor, em primeiro lugar, deve-se “reconhecer que os professores de 

profissão são sujeitos do conhecimento”. (TARDIF, 2002, p. 240). Essa consideração é de extrema 
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importância ao levar em conta que o professor tem competências, saberes e conhecimentos para 

além de sua ação educativa em sala de aula, como para participar da organização e construção 

curricular da rede de ensino que faz parte. 

A CULTURA ESCOLAR 

Cultura é compreendida por Raymond Williams como um sistema de significações, muito 

embora diga que um sistema de significações por si, não explique a organização social, pois há 

diversos outros sistemas além dele: “é sempre necessário ser capaz de distinguir sistemas 

econômicos, sistemas políticos e sistemas geracionais (...), e ser capaz de discuti-los em seus 

próprios termos” (WILLIAMS, 1992, p. 206). 

Assim, é em um processo de inter-relacionar da cultura e dos sistemas sociais que esse autor 

analisa as interfaces entre a cultura e a ideologia, esta entendida como:  

[...] visão de mundo ou perspectiva geral característica de uma classe ou grupo social, 

a qual inclui crenças formais e conscientes, mas também atitudes, hábitos e 

sentimentos menos conscientes e menos articulados ou, até mesmo, pressupostos, 

posturas e compromissos inconscientes (WILLIAMS, 1992, p. 25). 

Desta forma, nem toda produção cultural é uma produção ideológica, ou pelo menos, não 

deve ser vista assim, mesmo que a generalização dos conceitos de ideologia e de cultura permita 

essa aproximação: “Dizer que toda prática cultural é necessidade ‘ideológica’ não quer dizer nada 

mais (...) senão que toda prática é significativa” (WILLIAMS, 1992, p. 28). 

Essa ideia aponta para a compreensão da cultura como um sistema de significações 

realizado, voltado a abrir “espaço para o estudo de instituições, práticas e obras manifestamente 

significativas”, mas não apenas isso, como também para “por meio dessa ênfase, estimular o estudo 

das relações entre essas e outras instituições, práticas e obras” (WILLIAMS, 1992, p. 207-208). 

A compreensão da cultura enquanto práxis, o significado de cultura como conjunto de 

práticas que conferem determinados significados a indivíduos e grupos permite a possibilidade de 

analisar o currículo escolar como prática cultural. 

Assim, se de um lado, é o currículo tido como capaz de expressar e articular as diferenças, 

de outro, é também preciso compreender como as relações nas quais as diferenças são construídas 

operam como parte de um conjunto de práticas sociais, políticas e culturais (GIROUX, 1997, p. 53). 
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A escola é uma instituição social que historicamente, possui um papel definido: “o que 

define a escola (...) é precisamente o fato de ser um ambiente formativo de identidades” (SILVA, 

1996, p. 47). Dessa forma, constitui um sistema social de ações humanas em que: 

[...] os diferentes atores sociais, a partir de sua percepção global da situação, da 

interpretação que fazem do seu papel, dos seus objetivos e meios de ação, definem 

estratégias racionais (uma racionalidade sempre limitada e sempre do ponto de vista 

do ator) num jogo de poder em que cada um procura alargar as zonas de incertezas que 

pode controlar (CANÁRIO, 1992, p.65). 

O modo como a escola tem se organizado parece reforçar os mecanismos geradores de 

adaptação e da dominação. São esses mecanismos que certamente informam os processos 

pedagógicos, organizativos, de gestão e de tomada de decisões no interior da escola, que vão além 

da legislação ou das recomendações feitas pelas entidades mantenedoras da escola ou pelo poder 

público. 

No entanto, essas decisões esquecem que a escola está na base do conceito de 

sociedade moderna atualmente aceito pela humanidade, ou mais, a escola é elemento 

fundante para o espírito de modernidade, “um dos principais motores de triunfo da 

modernidade” (PINEAU, 1999, p. 39). 

Assim, a escola, principal instituição da sociedade desde o século XIX, responsável pela 

educação formal de crianças, de jovens e adultos, difere grandemente das organizações sociais. O 

que se está buscando apontar que: 

(...) a escola constitui um ambiente social peculiar, caracterizado pelas formas de 

tensão e acomodação entre administradores e professores - representando os padrões 

cristalizados da sociedade - e os imaturos [os alunos], que deverão equacionar, na sua 

conduta, as exigências desta com as da sua própria sociabilidade (...). 

[E que] (...) a vida interna da escola (...) reelabora, segundo a sua dinâmica interna, as 

normas, valores, práticas comunitárias, dando-lhes uma coloração nova, mas nem por 

isso alheia ao encadeamento geral da sociedade (CÂNDIDO, 1974, p. 111 e 128). 

A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA  

 As entrevistas foram realizadas com quatro professores da Rede Municipal de Santo André 

para identificar o significado do processo curricular para estes docentes e ampliar a compreensão 

das transformações que vêm ocorrendo no universo profissional dos professores e, delinear a 

constituição da identidade docente na atual realidade econômica e social do país.  
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A memória é um elemento constituinte da construção de identidade. Ela resulta de um 

trabalho de organização e seleção daquilo que é importante para a continuidade e coerência de um 

indivíduo ou de um grupo em sua reconstrução. Como a imagem de si é construída em relação ao 

outro. A identidade envolve um processo de negociação e de transformação em razão do outro, 

englobando critérios de aceitabilidade, admissibilidade e credibilidade. Nessa perspectiva, memória 

e identidade não são essências de uma pessoa ou de um grupo, mas elementos constituintes de um 

complexo trabalho de elaboração, que se realiza por meio do confronto de “valores disputados em 

conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos 

diversos” (POLLAK, 1992, p. 5). 

Para Meihy (1996), a tradição disciplinar de áreas como a Sociologia, a Antropologia, a 

História e a Psicologia, que sempre trabalharam com entrevistas temáticas e que de início 

mantinham seus exclusivismos metodológicos, foi atenuando fronteiras e possibilitando 

aproximações entre os campos de conhecimentos. 

De qualquer forma, para Meihy (1996) é possível afirmar que história oral se tornou um 

importante denominador comum para todos os que se aventuram em trabalhos que envolvam 

entrevistas, gravações, arquivamentos e diálogos multidisciplinares. 

No roteiro das entrevistas são abordados, entre outros elementos, a formação docente, as 

experiências na prática docência, pois esses fatores podem apresentar diferença no posicionamento 

dos profissionais quanto ao trabalho realizado. Os professores que participam desta pesquisa, tanto 

os mais novos quanto os que trabalham há mais tempo, poderão revelar diferentes formas de 

entender o processo de reforma curricular de Santo André e seus desdobramentos na construção de 

uma identidade docente, assim como apresentar faces distintas sobre o conformismo ou resistência 

em sua prática.  

A interpretação e análise das entrevistas procura sistematizar possibilidades para essa 

pesquisa que trabalha com fontes orais, demonstrando sua riqueza, mas apresentando também 

algumas dificuldades, sendo que produzir entrevistas, fazer análises e interpretar os dados 

levantados deve ter o cuidado para o trabalho seja responsabilidade, cuidado e respeito. Desta 

forma, ao refletir sobre aspectos específicos da memória na constituição de uma identidade docente, 

é importante considerar o conceito de desenvolvimento profissional para esse estudo, pois se leva 

em conta que essa identidade se constitui desde os momentos anteriores à formação inicial até os 

momentos de aprendizado no próprio exercício da profissão.  
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Para Marcelo (2009), o conceito de desenvolvimento profissional é coerente quando 

pensamos no professor como profissional do ensino. Além disso, esse conceito visa romper com a 

tradicional fragmentação entre formação inicial e continuada, passando a ideia de evolução e 

continuidade ao longo da carreira. 

CONCLUSÕES 

A política educacional referendada pelo modelo neoliberal privilegia uma formação docente 

genérica, superficial e pragmática, preocupada mais com o “saber fazer” do que com o “ensinar a 

pensar”, valorizando acima de tudo, um saber fragmentado, utilitário e técnico. Percebe-se nessa 

proposta uma autêntica divisão entre a atividade prática e a teórica, uma vez que esse modelo de 

formação docente induz o professor a aceitar e a aplicar, em sala de aula, os conhecimentos 

produzidos por investigadores muitas vezes desvinculados da realidade escolar. Teorizar sobre a 

ação, ou seja, refletir sobre a prática pedagógica possibilita que o professor tenha mais autonomia e 

competência efetiva. 
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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de construção curricular na Rede Municipal de 
Educação de Santo André de 1998 a 2018. Para tanto, considera-se relevante que esses profissionais 
reconstituam sua condição de produtores do saber com a qual trabalham a fim de redimensionarem o 
seu lugar de sujeitos da ação educativa. Partimos da hipótese que a participação docente nas discussões 
curriculares alavanca positivamente a prática pedagógica como também sua identidade profissional. A 
pesquisa tem como metodologia a história oral temática, que articula a fonte oral com a documentação 
escrita.  São analisadas narrativas de quatro docentes, formados em Pedagogia que atuam em duas 
escolas públicas municipais da cidade de Santo André (SP). O recorte temporal da pesquisa vai de 1998, 
municipalização do Ensino Fundamental em Santo André, até 2018 discussões e início da 
implementação da Proposta Curricular na Rede Municipal de Santo André. 

Palavras–chave: Profissionalização Docente; História Oral Temática; Proposta Curricular de Santo 
André-SP. 
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Resumo  

Na definição das atuais políticas de avaliação da Educação Básica no Brasil, o processo de ensino e 
aprendizagem tem restringido os objetivos, conteúdos e métodos pedagógicos, colocando a ênfase nas 
competências e habilidades dos professores e alunos para atingirem as metas e os resultados pré-
estabelecidos. De fato, as políticas no campo da avaliação têm sido orientadas por instrumentos de 
controle de forma a buscar atingir as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como 
eixo central das políticas de accountability está o conceito de qualidade que, articulado à gestão 
gerencialista, tem promovido a racionalização do trabalho pedagógico e estabelecido mecanismos de 
controle sobre as escolas brasileiras. Nesses termos, quando as políticas educacionais no âmbito dos 
processos de avaliação na escola, prioritariamente, buscam atender aos critérios de qualidade, 
aumentam a possibilidade de as perspectivas curriculares operarem com testes padronizados e 
estandardizados. Especificamente, a política educacional de provas bimestrais da Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro que, no ano de 2019, completou dez anos de vigência, centrada na 
avaliação externa, tem privilegiado a padronização de apostilas e instrumentos avaliativos como 
estratégia para melhoria de índices de desempenho. Apoiados em Afonso (2009), Bowe e Ball (1992), 
Fernandes (2014, 2017), dentre outros autores, tencionamos analisar a ideia de avaliação apenas como 
medida, que se reduz a notas e conceitos, para ir além, pensando na avaliação como uma atividade 
cotidiana voltada para o processo de ensino e aprendizagem, para a descoberta de novos caminhos. Por 
fim, cabe comentar os pontos de resistência aos discursos hegemônicos com as mobilizações sociais e 
com a ocupação das escolas pelos alunos secundaristas que tem buscado reivindicar políticas 
educacionais, para além da sua dimensão utilitarista já que subordinada à lógica estreita do mercado. 

Palavras-chave: Políticas de Avaliação da Educação Básica; Autonomia docente; Cotidiano Escolar. 

POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O CAMPO DA DIDÁTICA NA 

MIRA DO CAPITAL 

Andréa Villela Mafra da Silva – ISERJ 

Áurea Cristina Ramos de Novaes – UNIRIO 

INTRODUÇÃO 

O campo da Didática, como parte da ciência pedagógica, é certamente vinculado ao 

processo educacional, sendo influenciado pela concepção de ensino que o sustenta.  

Historicamente a Didática tem sido analisada à luz do campo educacional e, principalmente, 

em função do contexto sócio-político em que se situa. Por exemplo, nos anos reformistas 

neoliberais da década de 1990, o interesse do sistema capitalista pela educação escolar deu ênfase 

ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e conhecimentos necessários à integração no processo 

produtivo. A educação básica e o ensino técnico pela sua importância na preparação do novo 

trabalhador alinharam-se ao sistema produtivo com o interesse de produzir indivíduos 

“competentes” para o mercado de trabalho. Referindo-se a estes elementos, Freitas (1995, p. 127) 

assegura que o ensino passou a dar “ênfase muito grande no operacional, nos resultados”, de modo 
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que os determinantes sociais da educação e o debate ideológico passaram a ser considerados 

secundários.  

De fato, analisar o campo da Didática e, especialmente, a educação básica no Brasil não é 

tarefa fácil “exatamente porque as contingências que a cercam são múltiplas e os fatores que a 

determinam têm sido objeto de leis, políticas e programas nacionais, alguns dos quais em convênio 

com órgãos internacionais” (CURY, 2002, p. 169). Sobre as atuais políticas avaliativas, apoiadas 

em Freitas (2012, p. 95), consideramos que “a escola capitalista encarna objetivos (funções sociais) 

que adquire do contorno da sociedade na qual está inserida e encarregam os procedimentos de 

avaliação, em sentido amplo, de garantir o controle de tais funções”. Basta observar que a Didática 

como uma disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores tem servido ao capital, 

posto que fundamentada numa educação que busca privilegiar a lógica da instrução e a transmissão 

da informação. É provável que as perspectivas curriculares na educação básica brasileira priorizem 

conteúdos considerados relevantes nas avaliações periódicas. Em outras palavras, há uma 

preocupação em ajustar os objetivos de ensino na escola básica aos critérios de maximização dos 

resultados. 

A Didática na mira do capital provoca uma mudança qualitativa na organização do trabalho 

pedagógico da escola, que passa a ter como base um ensino que busca um resultado uniforme, com 

ênfase em métodos e técnicas de ensino e na valorização da utilização de manuais, livros didáticos, 

módulo de ensino e recursos audiovisuais. Aos professores, cabe desenvolver as atividades com 

base nos programas e nos manuais didáticos elaborados por outros, ou seja, os professores não 

participam das decisões curriculares. A organização do ensino, especialmente, nas questões ligadas 

ao conteúdo, aos atos de currículo, às estratégias de ensino, aos recursos e à avaliação passa a 

desconsiderar as dimensões política, social e ideológica, que lhes são inerentes para buscar a 

padronização e a homogeneidade do processo de ensino e aprendizagem.  

O CAMPO DA DIDÁTICA NA MIRA DO CAPITAL: O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

E AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Na definição das atuais políticas de avaliação da Educação Básica no Brasil, o processo de 

ensino e aprendizagem - considerado objeto de estudo no campo da Didática - tem restringido os 

objetivos, conteúdos e métodos pedagógicos ao que denomino reducionismo tecnicista (SILVA, 

2017) colocando a ênfase nas competências e habilidades dos professores e alunos para atingirem as 

metas e os resultados pré-estabelecidos. 
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Bowe e Ball (1992, p. 19-20) propõem um modelo de análise de políticas a partir dos 

seguintes contextos: (i) de influência, em que a elaboração da política tem início e os discursos são 

construídos; (ii) da produção de textos, que se refere aos documentos e aos textos oficiais; e (iii) da 

prática, em que, segundo Bowe e Ball, os professores podem ser influenciados pelos discursos da 

política. Na prática, as políticas são frequentemente obscuras, algumas vezes inexequíveis, mas 

podem ser, mesmo assim, poderosos instrumentos de retórica (BALL, 2011). Na Educação, o fluxo 

da política pode ser entendido como solução aos problemas da prática, e nunca como parte do 

problema (idem). Trazemos como exemplo, o discurso do Plano Nacional de Educação (PNE) que 

determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024.  

O PNE estabelece vinte metas a serem alcançadas pelo Brasil até 2024. Com relação às 

políticas de avaliação na Educação Básica é a meta 7 que determina: “Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB” (BRASIL, 2014).  

Tal como a meta 7 é apresentada, no discurso do PNE, trinta e seis estratégias são traçadas 

no documento. Algumas estratégias são destacadas, a seguir: 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada 

ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 

local; [...]  

7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por 

meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a 

serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a 

melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 

profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas 

de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio 

técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de 

professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e 

ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura 

física da rede escolar; [...] 

7.7) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados 
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nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino 

Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, 

bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes 

de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 

especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as 

metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a 

média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 

último ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos 

Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios; 

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, 

relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a 

contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como 

os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o 

acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 

avaliação; [...]  

7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 

esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; [...] 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no 

Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade 

escolar (BRASIL, 2014, s/p) (grifos meus). 

É possível depreender que as palavras de ordem do discurso tais como qualidade, 

competência, metas, dentre outras, mencionadas com recorrência em todo o documento do Plano 

Nacional de Educação 2014-2024, conduzem a uma análise que retoma na atualidade os princípios 

do paradigma tecnicista tão em voga nos anos setenta, ressignificando e associando a gestão escolar 

a princípios mercadológicos de produtividade (SILVA, 2017).   

As políticas no campo da avaliação têm sido orientadas por instrumentos de controle de 

forma a buscar atingir as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A 
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implementação do IDEB que, com o Decreto n. 6094, de 2007, tornou-se instrumento de aferição da 

qualidade da Educação Básica na busca de resultados que atendam aos índices oficiais de qualidade 

de ensino têm servido para monitorar o funcionamento das redes de ensino (BRASIL, 2007). O 

emprego de provas padronizadas justificadas como necessárias para “medir” o desempenho dos 

alunos tem se constituído como uma ação de aferição “impositiva”.  

Para Afonso (2009) trata-se de conciliar um currículo nacional impositivo com a perspectiva 

de mercado educacional implicando a competição entre escolas, através de uma avaliação 

estandardizada. No limite, “produz-se assim um mecanismo de quase mercado em que o Estado, 

não abrindo mão da imposição de determinados conteúdos e objetivos educacionais”, possibilita 

que os “resultados/produtos do sistema educativo sejam também controlados pelo mercado” 

(AFONSO, 1998, p.168-169). 

O IDEB na sua dupla vertente - aprendizagem e fluxo - tem relação com as metas de 

qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) ao estabelecer, como meta que, em 

2022, o índice do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade 

comparável a dos países desenvolvidos.  

Julgamos importante acrescentar a formulação de Candau (2016) que ao referir-se a esses 

elementos assegura que as atuais políticas educacionais brasileiras não questionam o formato 

escolar dominante e, ademais, colocam a ênfase em dois aspectos: na avaliação e na gestão. Para a 

autora, no que diz respeito à avaliação, se multiplicam as avaliações em larga escala, os testes 

nacionais e internacionais que pretendem medir o desempenho dos alunos em determinadas áreas 

curriculares (idem). Com base nos resultados destas avaliações se pretende avaliar ou simplesmente 

medir a “qualidade” do ensino e, ao mesmo tempo, “premiar” os professores bem-sucedidos através 

de sistemas de bonificações (ibidem).  

Outra análise de Candau (2016, s/p) que ressaltamos refere-se à epistemologia do 

conhecimento que se transforma em bem de consumo, “altamente cotizado na lógica do mercado” 

com perspectiva “utilitária, produtivista, instrumental e simplificadora”. Paralelo a isso, 

acrescentamos que a indefinição de critérios para se distinguir informações relevantes ao processo 

de ensino e aprendizagem tem sido inadequado à Didática nos dias atuais.  

Do nosso ponto de vista, o conhecimento muitas vezes fragmentado impede a construção de 

conhecimentos que possibilitem a reflexividade crítica e autônoma nos processos escolares. Nessa 

medida, o grande desafio é resgatar o caráter crítico da Didática a partir de uma nova estrutura que 
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implique novas atribuições de valores sobre o trabalho docente e, sobretudo, sobre os seus fins 

pedagógicos e a sua relação com o poder.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O discurso das políticas de avaliação na Educação Básica deve ser compreendido como uma 

forma de ação historicamente situada, tendo em vista que as estruturas que organizam a produção 

discursiva nas sociedades produzem a cada novo enunciado uma ação que pode ter como objetivo a 

manutenção do status quo ou a transformação social. 

Na obra Language and Power, escrita em 1989, Fairclough afirma que as ideologias estão 

intimamente ligadas ao poder e, em particular, à linguagem como forma de comportamento social. 

Para o autor, o efeito ideológico do discurso está na manutenção ou na reestruturação das relações 

de poder.  

Nos termos do autor, “um aspecto da mudança discursiva com constituição metafórica da 

educação e de outros serviços como mercados é um elemento potente na transformação não apenas 

do discurso, mas também do pensamento e da prática nessas esferas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

241).  

Uma das principais contribuições de Fairclough (2001, 2005) consiste na observação das 

características dos textos; ou melhor, na compreensão e na interpretação dos gêneros escritos e das 

outras formas simbólicas, como as imagens e textos que combinam palavras e imagens. Trata-se de 

verificar as propriedades organizacionais do texto analisando como o discurso constrói os sujeitos e 

as relações de poder conferindo-lhes um significado.  

Como já comentado, as escolhas lexicais do PNE 2014-2024 submetem a educação à lógica 

do campo econômico ao utilizar ao longo do texto termos como eficiência, metas, dentre outros. Na 

estruturação deste documento está presente uma concepção de discurso que, a priori, sustenta ou 

privilegia as formas pelas quais as políticas de avaliação são implementadas e as possíveis 

implicações (destas avaliações) no processo de ensino e aprendizagem nas escolas. Desse modo, é 

pertinente uma análise dos discursos, tendo em conta suas várias orientações, seja de natureza 

econômica, política, cultural e/ou ideológica. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Tomando os discursos das políticas educacionais, é possível constatar que a Educação é 

entendida como uma esfera lucrativa de aplicação capitalista, de modo que a lógica mercadológica 

passa a fundamentar a organização e a administração das instituições de ensino, tanto privadas 

quanto públicas. Cabe observar, por exemplo, que no discurso do PNE 2014-2024 o conceito de 

qualidade se sobressaí como um discurso nodal (FAIRCLOUGH, 2001) apresentado como uma 

condição para o emprego de provas padronizadas, justificadas como necessárias para monitorar o 

funcionamento de redes de ensino com foco no desempenho dos alunos.  

Como eixo central das políticas de accountability está o conceito de qualidade que, 

articulado à gestão gerencialista, tem promovido a racionalização do trabalho pedagógico e 

estabelecido mecanismos de controle sobre as escolas brasileiras. Nesses termos, quando as 

políticas educacionais no âmbito dos processos de avaliação na escola, prioritariamente, buscam 

atender aos critérios de qualidade, aumentam a possibilidade de as perspectivas curriculares 

operarem com testes padronizados e estandardizados. 

CONCLUSÕES 

A relação entre a Didática, as práticas avaliativas e a organização do trabalho pedagógico na 

escola sofrem influência das determinações do capital envolvendo não só a seleção dos conteúdos 

programáticos, bem como a definição das grades curriculares, carga horária das disciplinas e 

métodos de avaliação. Por hipótese, o acesso ao conhecimento escolar pode não significar aumento 

do capital cultural dos alunos, posto que os conhecimentos disponibilizados na rede, por vezes estão 

esvaziados de suas bases teóricas, já que reduzidos à sua dimensão utilitária. O ponto de 

aproximação entre a dimensão utilitária da educação, a produtividade e os índices de avaliação 

traduzem-se, possivelmente, na reduzida preocupação com a dimensão humana e, principalmente, 

na reduzida preocupação com a natureza cultural e política da Educação. 

Um dos desafios para o pensamento contra hegemônico é revelar o contraditório para 

reorganizar as relações sociais e de poder. Mobilizações sociais, como a ocupação das escolas pelos 

alunos secundaristas e pressões sociais que reivindiquem políticas educacionais, para além da sua 

dimensão utilitarista, subordinada à lógica estreita do mercado têm sido pontos de resistência aos 

discursos hegemônicos. 
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Resumo 

No contexto atual, os discursos que acompanham as políticas educacionais têm sido postos em termos 
de desempenho, habilidades e competências. Esta é uma característica que tem refletido no campo da 
Didática e, especialmente, nos modos pelos quais as práticas avaliativas têm sido incorporadas à 
Educação Básica no Brasil. Seus elementos estruturantes têm sido alinhados à formulação de 
habilidades e competências cognitivas, ressignificando o processo educativo para atender às exigências 
do sistema produtivo-capitalista. Nesse sentido, a Didática na mira do Capital pode influenciar as 
atividades curriculares na escola para atender às demandas de um sistema de ensino marcado pela busca 
de resultados de desempenho e taxas de aprovação que, de certa forma, mensuram a qualidade da 
educação no Brasil. Por esta razão, adicionalmente o processo de ensino e aprendizagem (conteúdo, 
planejamento, metodologia, objetivos, processos de avaliação) distancia-se de uma proposta pedagógica 
capaz de se contrapor a organização escolar capitalista. Remete ao discurso das políticas educacionais 
contemporâneas que propagam as competências desejadas pelo capital, estabelecendo meios de 
controle e sistemas padronizados de educação. Metodologicamente, o trabalho faz uso da Análise 
Crítica do Discurso (ACD) formulada por Norman Fairclough (2001, 2005), sendo analisado o Plano 
Nacional da Educação (PNE) para o decênio 2014-2024. A teoria de Fairclough se propõe a analisar o 
papel da linguagem e outros elementos semióticos, tais como imagens, na reprodução das práticas 
sociais e das ideologias. Concluímos que a relação entre a Didática, as práticas avaliativas e a 
organização do trabalho pedagógico na escola sofrem influência das determinações do capital 
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envolvendo não só a seleção dos conteúdos programáticos, bem como a definição das grades 
curriculares, carga horária das disciplinas e métodos de avaliação.  

Palavras-chave: Didática. Políticas de Avaliação na Educação Básica. Organização escolar capitalista. 
Currículo. 

UMA DÉCADA DE PROVAS BIMESTRAIS PADRONIZADAS NO RIO DE JANEIRO: 

EFEITOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA NA PRÁTICA ESCOLAR. 

Andréa Tubbs – UNIRIO 

Giselle Penna Villa – FME 

Henrique Dias Nazareth – UNIRIO 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2019, a reforma educacional da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro 

chamada Salto de Qualidade completou dez anos. A partir de um diagnóstico que atribuía a culpa 

pelo baixo rendimento dos estudantes à implantação da “aprovação automática”, a Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) propôs uma série de ações centradas na 

padronização curricular, na intensificação de exames em larga escala e em prêmios de desempenho 

(RIO DE JANEIRO, 2013). Partimos do entendimento de que: (i) a avaliação é um conjunto de 

ações contínuas que integram os processos de ensino-aprendizagem, possibilitando o 

acompanhamento do percurso do aluno para a melhoria de suas aprendizagens (avaliação 

formativa); (ii)  os dez anos de provas bimestrais padronizadas vêm nutrindo a discussão em torno 

de qualidade da/na educação ao considerar indicadores produzidos por estes exames (avaliação 

somativa); e (iii) o apostilamento da rede por meio dos Cadernos Pedagógicos, na prática, funciona 

como treinamento para as provas bimestrais formuladas pela SME.  

Assim, buscamos analisar os efeitos da política sobre uma escola municipal do Rio de 

Janeiro passados esses dez anos. Mais especificamente, buscamos discutir sobre as mudanças que a 

consolidação das Provas Bimestrais padronizadas trouxe para a prática avaliativa das professoras 

participantes da pesquisa. 

 Para tanto, consideramos relevante destacar as principais ações propostas pela SME-RJ em 

relação às políticas de avaliação. Realizamos uma análise documental, tendo por fonte reportagens e 

documentos oficiais, além de uma análise bibliográfica embasada por artigos, teses e dissertações. 

Realizamos, ainda, pesquisas em uma escola municipal carioca com observações participativas em 

uma turma de 5º ano.  
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Como métodos, fizemos entrevistas semiestruturadas (LUDKE, ANDRÉ, 2013) e usamos o 

recurso metodológico de conversas (CERTEAU, 1994; RIBEIRO, SAMPAIO, SOUZA, 2016) com 

duas professoras – uma do 1º e outra do 5º ano. Ambas ingressaram na rede antes da implementação 

das provas bimestrais (2009). Em nossas abordagens, foi possível captar a realidade daquilo que, 

espontaneamente, é narrado pelas professoras Maria e Sonia (nomes fictícios), suas tensões, dúvidas 

e entendimento sobre políticas educacionais, sobretudo, de avaliação. As conversas, entrevistas e 

observações foram descritas de forma detalhada, contendo reflexões, dúvidas e questões, 

características de técnicas etnográficas (GEERTZ,1989; SARMENTO, 2003).  

A POLÍTICA DO SALTO DE QUALIDADE 

 Em 2009, ao ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes decretou o fim da chamada 

aprovação automática e revogou o Decreto N° 28.878/07, que ampliava os ciclos para todo o ensino 

fundamental, conservando o ciclo de alfabetização somente nos três primeiros anos. Interessante 

observar que eventualmente, utiliza-se o termo “aprovação automática” por ser a forma como os 

jornais se referem à política de ciclos que vigorou no Rio de Janeiro. Trata-se de um termo 

pejorativo para referir-se à organização escolar em ciclos, adotada no governo anterior (gestão 

Cesar Maia).  

 Para ocupar a cadeira da secretária de educação, Paes nomeou a administradora Claudia 

Costin. No momento de sua posse, Costin declarou que seu desafio seria promover a qualidade da 

educação do município e afirmou que 

[os ciclos] só funcionam se houver uma avaliação firme de cada etapa. Assim, 

devemos implantar programas de recuperação intensiva de aprendizagem em todas as 

séries, voltar a ter provas e boletins enviados a cada bimestre aos pais, para permitir 

maior participação na vida escolar deles (COSTIN, 2008, web). 

Calzavara (2011) sinaliza que essa postura da SME-RJ teve início dois anos antes: 

Os textos dos documentos também sinalizam a intenção da SME/RJ de realizar 

anualmente, no período final de cada ciclo, avaliação de rede, visando monitorar e 

replanejar, quando necessário, suas ações. Essas avaliações, organizadas e aplicadas 

pela CESP/UNB e denominadas de Prova-Rio, foram implantadas em 2007, marcando 

o início de uma nova postura, por parte da SME/RJ, de implementação gradativa de 

avaliações externas e estandardizadas na rede municipal nos anos posteriores (p.59). 
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Posteriormente, outros instrumentos foram criados para complementar as funções da Prova-

Rio, o que incluiu as Provas Bimestrais. O ano de 2009 foi um ano de mudanças, rupturas e 

guinadas na política educacional carioca, sendo a Resolução N.º 1.010/09 seu marco inicial. Tendo 

como argumento verificar as aprendizagens, a resolução dispôs sobre as orientações relativas à 

avaliação e centralizou as provas da rede, como destaca seu Artigo 2º: “o nível central da Secretaria 

Municipal de Educação enviará às escolas, bimestralmente, provas para serem aplicadas a todos os 

alunos, visando ao acompanhamento de seu processo de aprendizagem” (RIO DE JANEIRO, 2009).  

Pouco a pouco, as provas bimestrais passaram a assumir maior destaque no contexto escolar 

por sua vinculação aos Cadernos Pedagógicos e aos descritores. Como as provas bimestrais, os 

cadernos eram elaborados pela SME-RJ para serem incorporados ao cotidiano escolar, tornando-se 

uma política curricular.  

Neste cenário, foi-se desenhando uma reforma educacional, na qual o ensino, as 

aprendizagens e a avaliação passaram a ser pautados em cadernos pedagógicos e  descritores 

padronizados. Além disso, a prefeitura vinculou à Prova-Rio uma política de bonificação, o 14º 

salário, ofertada aos profissionais das escolas que atingissem as metas da rede. A bonificação, 

instituída na Resolução Nº 1.094/10, foi posteriormente suspensa. 

10 ANOS APÓS O “SALTO DE QUALIDADE” 

A atual gestão da SME-RJ, cuja secretária é a professora Talma Suane, manteve a política 

educacional sob o modelo de gestão de desempenho com base em indicadores de performance nos 

exames externos. Contudo, em 2019, houve algumas alterações na metodologia de aplicação das 

provas unificadas, as quais não ficaram muito claras nos primeiros meses desse ano.  

Para contribuir com nossa pesquisa, tivemos como voluntária a professora Maria, que, com 

experiência em escolas particulares e projetos sociais, ingressou na rede municipal em 2010, e a 

professora Sonia, que tomou posse na rede carioca meses depois de concluir a faculdade em 2011. 

Quase trinta anos mais nova do que Maria, Sonia está em sua primeira atividade docente e ambas 

são representantes do Conselho Escola-Educação com forte atuação junto à comunidade escolar.   

Em fevereiro de 2019, Maria trouxe as primeiras notícias e impressões frente as mudanças 

da SME-RJ: 

As provas bimestrais agora serão elaboradas pelas professoras – as provas do 1º e 3º 

bimestre serão feitas por nós e as do 2º e 4º bimestre vem da prefeitura e também não 

há mais apostila. Agora livros: Matemática, Português, Artes, Interdisciplinar 
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(Ciências, História, Geografia), Projetos Integradores - envolve todas as áreas e 

habilidades por cada série. (Profª Maria 21/02/2019) 

A professora refere-se à reorganização das provas bimestrais vindas da Secretaria que, 

agora, passam a ser semestrais, sendo aplicadas no 2º e no 4º bimestres. Da mesma forma, os 

Cadernos Pedagógicos passaram a ser distribuídos semestralmente, coincidindo com a realização 

das provas bimestrais.  

Durante o encontro com Maria (5º ano), Sonia (1º ano) aproximou-se e, diante das alterações 

nas provas bimestrais, a conversa aconteceu da seguinte forma: 

Profª Maria: a apostila era melhor, dava mais flexibilidade pra desenvolver os projetos 

que gosto de trabalhar. A mudança na avaliação também não gostei. Agora terei que 

fazer as provas e como é que isso vai ser? Vamos usar os descritores? E se as crianças 

não forem bem na prova? O que é que eles [a secretaria] vão querer? 

Profª Sonia: Uma vez tive que elaborar uma prova e adorei a experiência. Na ocasião 

não chegaram as provas para a turma e aí pedi a coordenação para montar a prova e a 

coordenação autorizou. Adorei a experiência, pude avaliar meus alunos de acordo com 

o que trabalhei na aula; fiz uma prova considerando o projeto que estava 

desenvolvendo em paralelo a aquelas benditas apostilas; era um projeto com o tema 

família e pude enxertar nele até o projeto da prefeitura sobre mosquito da dengue. Foi 

maravilhoso! Pena que foi só uma vez. Odeio aquela apostila, odeio as provas que no 

final das contas são muito bobinhas.  

Profª Maria: Como fazer essas provas; vai ser de acordo com descritores? E a gente já 

sabe o que vai acontecer né: vai todo mundo recortar pedacinhos de questões nos 

livros pra montar as provas. Com a apostila é mais fácil, já vem pronta, a gente não 

precisa se preocupar, e a prova também vem pronta. 

As professoras discordaram entre si: Sonia defende que a formulação de provas deve ser 

feita pelos professores e Maria argumenta a favor das apostilas e provas padronizadas. A discussão 

avançou até chegar ao limite de reconhecerem que, em nove anos atuando na rede, não haviam 

“elaborado provas” e ambas se sentiam inseguras com os resultados a serem apresentados para a 

SME-RJ, principalmente, porque as informações ainda eram difusas e sem comunicado oficial.  

Profª Maria: Como é que vai ser isso? Ninguém fez uma reunião explicando como vai 

ser e me sinto chateada.  
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Profª Sonia: Tudo está confuso na prefeitura, principalmente depois da troca de 

secretários. A gente não tem informação de nada; um dia é uma coisa, no outro já é 

outra coisa. 

A insatisfação das professoras levou-nos a buscar documentos oficiais que abordassem as 

alterações no Diário Oficial do Município, na homepage da SME-RJ e em uma visita à Gerência de 

Avaliação. Até o momento da finalização deste texto, nada foi encontrado. Nossa visita à Gerência 

de Avaliação aconteceu em março de 2019 com uma técnica da SME. Em nosso roteiro 

previamente organizado, definimos questões que tinham como objetivo (i) buscar os resultados da 

avaliação diagnóstica realizada no início do período letivo; (ii) obter o manual de orientação para 

análise dos dados dessa diagnose e também das provas bimestrais; e (iii) buscar documentos que 

dispõem sobre a alteração da prova de bimestral para semestral.  

Inicialmente, os documentos solicitados seriam disponibilizados, mas, após consultar outro 

setor da Gerência, a entrevistada informou que só poderia disponibilizá-los após o preenchimento 

de um documento, solicitando autorização à SME-RJ. Ao verificarmos os formulários, 

comprovamos que se tratavam de autorização para pesquisa em escolas da rede. Quanto à mudança 

da periodicidade das provas, a entrevistada afirmou que é uma demanda das professoras que 

reivindicam por mais autonomia, “embora não entenda por que os professores se sentem sem 

autonomia, uma vez que têm a prova deles”.   

Esse episódio fundamenta a inquietação das professoras e traz, mais uma vez, à tona a 

discussão daquilo que é produzido tanto no contexto da prática da SME-RJ quanto no espaço 

escolar. É difícil não considerar a existência dos documentos que regem essas alterações. 

Entretanto, cabe lembrar que a entrevistada, ao afirmar seu pouco tempo na Gerência, 

provavelmente, não tinha total ciência de todos os documentos que envolvem as novas diretrizes de 

avaliação no município.   

No início de abril de 2019, em outro encontro, questionada sobre o ato de produzir seus 

instrumentos de avaliação e de como conduziria sua rotina doravante, Maria fez a seguinte reflexão: 

Agora nós elaboraremos as provas, acho importante que neste contexto se use 

atividades que eles já conheçam, o que não acontecia antes, pois muitas vezes a 

criança confundia os enunciados, gerando uma insegurança não em relação ao 

conteúdo, mas quanto a maneira, às vezes, até por dificuldade com o vocabulário 

usado. (...)Estou pensando em atividades e trabalhos como avaliação, e também em 

autoavaliação para o aluno. Pra ele averiguar o que avançou e o que precisa melhorar.  
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Passados mais de trinta dias desde o encontro anterior, a professora parece ter reinterpretado 

as novas diretrizes e, com isso, reorganizado suas práticas docentes, ainda que não tenha tomado 

conhecimento de documentos oficiais que versassem sobre as alterações. Em sua fala, Maria 

compartilha seu olhar sobre o valor das provas bimestrais unificadas para o contexto da 

aprendizagem dos alunos ao afirmar que “às vezes, o aluno acerta a questão porque chutou, então o 

que me serve essa prova?”  

Nesse contexto, Maria reconhece que a prova externa pouco contribui para o processo de 

ensino-aprendizagem-avaliação. O percurso de aprendizagem é apreciado a partir das observações 

que tem de seus alunos, o que possibilita saber se “ele sabe ou não sabe”. Por fim, a professora 

pensa em diversificar seus instrumentos avaliativos, usando, inclusive, autoavaliação.  

 É possível observar tensão e “esforço conciliatório” (NAZARETH, 2014) entre as práticas 

avaliativas adotadas pela professora no cotidiano escolar, combinadas com as que são determinadas 

pela SME-RJ. Ou seja, as falas das professoras podem ser interpretadas como preocupação na 

elaboração das provas de forma a atender àquilo que é determinado pela secretaria.  

 Fernandes e Nazareth (2011) sinalizam que “o conceito de qualidade é historicamente 

produzido e deve ser visto como fenômeno complexo” (p. 65). Isso significa que a qualidade da 

educação pode adquirir diferentes significados, dependendo da concepção de educação que se 

tenha. Sendo "qualidade" um termo polissêmico, concordamos o conceito de qualidade negociada 

de Freitas (2005), segundo o qual "a mudança é uma construção local apoiada e não uma 

transferência desde um órgão central para a ‘ponta’ do sistema” (p. 924). 

Outro entendimento possível pode estar vinculado ao fato de essas professoras não terem 

formulado nenhum instrumento avaliativo que fosse considerado oficial, mesmo após nove anos de 

atuação no município. Embora a professora Sonia celebrasse, inicialmente, a possibilidade de 

assumir a produção de suas provas – afinal, sua única experiência “foi maravilhosa” – sua tensão 

era visível, na medida em que não tinha maiores informações de como proceder.   

Outro aspecto a ser analisado é o entendimento de autonomia exposto pela professora Maria. 

Para a professora, a redução de provas padronizadas e apostilas restringe a realização dos projetos 

que desenvolve na sala de aula. Maria afirma que “pensar nestes projetos junto às crianças, 

pesquisar, elaborar as etapas, isso tudo demanda tempo e eu não vou ter tempo. Com a apostila e 

provas, planejar essas atividades é mais fácil, tenho mais autonomia”. Para Sonia, a autonomia 

encontra-se justamente no fato de poder realizar as atividades e avaliá-las de acordo com o que 

planeja, em consonância com os projetos desenvolvidos na sala de aula.  
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 De acordo com Freire (2013), a autonomia docente e discente é um princípio pedagógico 

para uma educação libertadora, educação essa que possibilita ao aluno se perceber como sujeito 

histórico, consciente de sua condição individual e coletiva. Freire (2013) assinala que “ensinar não 

é transferir conhecimento” (p. 47), mas sim possibilitar condições para produzir o conhecimento e 

exige da professora/professor o rigor metódico, o respeito aos saberes, a compreensão da realidade 

que o cerca e a disposição para o diálogo. Em Freire (2013), a autonomia docente implica uma 

relação de situações de aprendizagens que são, ao mesmo tempo, cooperativas e solidárias. Para o 

autor, um ambiente educativo é marcado entre o ensinar e o aprender, onde ambos, educadores e 

educandos, aprendem mutuamente.  

Contreras (2002) também contribui para as reflexões acerca de autonomia. De forma crítica, 

denuncia o uso frequente da palavra “autonomia”, que acabou se tornando o que ao autor denomina 

de “slogan pedagógico”. Usá-la como slogan reforça uma retórica de consenso, evitando, assim, 

uma discussão mais densa e aprofundada sobre o que é autonomia. Para ele, assim como 

“qualidade” é um termo polissêmico, “autonomia” também apresenta diferentes significados em 

consonância com a concepção de educação e o papel que o professor defende nesse contexto. 

O autor descreve três perfis de professores: o especialista técnico, o reflexivo e o intelectual 

crítico. O especialista técnico restringe-se a procedimentos e ações técnicas. O professor reflexivo 

olha para além da técnica e, atrelado à reflexão e à crítica, vivencia as experiências educacionais de 

seus alunos. Já o professor intelectual crítico é aquele que, em um passo a mais do professor 

reflexivo e num processo de emancipação, melhor negocia a sua prática com o seu contexto de 

atuação. Este professor não só reflete sobre suas práticas como também as torna intelectualmente 

críticas, indo a uma direção política e ideológica.  

Para Contreras (2002), a docência extrapola os limites do conhecimento técnico e manifesta 

sua prática de forma democrática, mantém o diálogo, refletindo e interagindo com os educandos, 

trocando saberes e valores. Quando o professor enxerga a educação como a troca de conhecimento 

e a construção de um olhar crítico, ele está prosseguindo com o processo de emancipação do 

sujeito, o que faz dele um professor autônomo e não um professor preso a técnicas.  

Para as professoras (Maria e Sonia), há uma tensão cotidiana entre o papel do professor 

técnico com as exigências oficiais (apostilas e provas) e o papel do professor reflexivo. É possível 

aventar que a autonomia enunciada por esses dois autores, em que pese o olhar crítico sobre a 

pratica docente, ainda está em processo de construção.  
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Em momentos distintos, Maria manifestou seu entendimento sobre autonomia. No primeiro 

momento, no início do período letivo de 2019, ainda sob o impacto de ter que elaborar seu próprio 

instrumento avaliativo, externou de forma crítica sua preferência pelo modelo anterior de envio de 

provas pela Secretaria: 

porque dava mais flexibilidade pra avaliar. Nesse novo sistema a gente está sem a 

apostila, a gente não sabe o que vão pedir na prova. Com o sistema anterior eu tinha 

mais flexibilidade, mais autonomia”. (Fev de 2019) 

Nove meses depois, em uma entrevista, questionada sobre como aconteceu o processo da 

prova bimestral elaborada por ela, Maria declarou:  

A gente teve autonomia pra fazer isso. Porque também a gente precisa ter uma 

referência, a gente precisa ter um currículo – vamos dizer assim. O currículo que a 

gente tem são os descritores que nos chegam...que também não chega a ser um 

currículo mas os descritores apontam os conteúdos que se vai trabalhar...porque a 

gente está preocupada com as habilidades mais do que com os conteúdos. Mas para 

desenvolverem estas habilidades eles [os alunos] têm que construir ou reconstruir este 

conceito. E é difícil construir conceitos. (...) É na atividade prática, é na conversa, é no 

trabalho em grupo, é na pesquisa. Principalmente na pesquisa. (Profª Maria 

28/11/2019) 

A racionalidade técnica baseada no conhecimento técnico que, no caso, são os descritores, 

instrumentaliza Maria para dar cabo do cumprimento de uma tarefa - a elaboração da prova 

bimestral. Calzavara (2011) lembra que descritores servem como “matrizes de referência”, 

transmitindo aos professores, a cada início de bimestre, o objetivo de preparar para o 

desenvolvimento do conteúdo e também para a realização das provas. Maria valoriza a construção 

de conceitos a partir da pesquisa realizada pelos próprios alunos e, nesse momento, evidencia-se um 

caráter reflexivo bem próximo do professor intelectual. Contudo, tais perspectivas acerca da 

autonomia enquanto processo de emancipação dos sujeitos (professores e alunos) são indícios ainda 

não muito claros. 

Já a professora Sonia, ao refletir criticamente sobre a atividade docente frente às provas 

bimestrais padronizadas, expõe os limites do especialista técnico e abre a possibilidade ao professor 

reflexivo. Isso fica claro quando argumenta que 

Eu também quando entrei já estava neste sistema, mas eu penso assim: eu tenho uma 

formação pedagógica pra montar minha prova. Eu estudei Currículo, Didática, 

Avaliação. Fiz várias disciplinas né? E simplesmente estou aqui pra aplicar uma prova 
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que vem pronta. Então, isso me castra. Meus alunos estão fazendo coisas tão legais e 

eu tenho que parar pra dar a prova da Prefeitura. Eu gostaria de fazer a minha prova. 

(Profª Sonia, 13/01/2020). 

A autonomia enunciada pelas professoras e a técnica da SME demonstram o seu caráter 

polissêmico, pois, na compreensão desses sujeitos, apresenta significados múltiplos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É importante destacar que este trabalho se ancora na perspectiva de que a autonomia é 

fundamental para o desenvolvimento do trabalho docente com vias à construção de uma sociedade 

democrática. Nesse aspecto, avaliar para as aprendizagens tem sido ponto central nas discussões em 

nosso grupo de pesquisa. Avaliar para as aprendizagens significa estar atento a todas as etapas deste 

processo, uma vez que as várias atividades desenvolvidas fornecem indicações para decidir quais 

ações pedagógicas iremos tomar.  

Nessa perspectiva, a avaliação é parte integrante dos processos de ensino-aprendizagem. 

Quando avaliar se localiza no final do processo, o propósito, que seria a aprendizagem do aluno, 

acaba-se deslocando para a aprendizagem do conteúdo e, nesse caso, o que importa é o produto 

final – nota ou conceito. A concepção de avaliação como medida/desempenho ainda impregna o 

imaginário docente. Embora a concepção de uma avaliação que acompanhe os percursos de 

aprendizagens esteja presente nos discursos, a preocupação com o produto final ainda é presente.  

A partir da pesquisa, observamos que, após uma década de consolidação da política 

educacional centrada em avaliações externas, as professoras do contexto investigado expressaram 

essa tensão entre a autonomia docente vinculada ao caráter reflexivo da prática pedagógica e o 

papel técnico da atividade das professoras que recebem apostilas e provas prontas para serem 

aplicadas. A tensão apresentou-se como um ponto importante para a compreensão dos efeitos da 

política de avaliação que privilegiou a padronização de apostilas e instrumentos avaliativos como 

estratégia para melhoria de índices de desempenho. 

Nossas pesquisas apontam para a necessidade de continuarmos promovendo mais estudos, 

principalmente, no espaço escolar entre as professoras, no sentido de promover reflexões acerca das 

concepções de avaliação que balizam este trabalho. Reafirmamos a dimensão de uma escola outra, 

que a considere como um espaço de trocas, de múltiplos saberes e aprendizagens que sejam 

significativas para os que participam da escola. 
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Resumo 

A política educacional de provas bimestrais padronizadas da Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro (SME) completou dez anos de vigência no ano de 2019. Considerando que esse é um 
período de tempo importante para uma política educacional, o presente trabalho foi desenvolvido a 
partir de nossas pesquisas de mestrado com o objetivo de compreender se e como a política interfere 
na autonomia docente das profissionais da rede, além de investigar os efeitos da política após dez anos 
no contexto de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Mais especificamente, objetiva-se discutir 
sobre as mudanças que a consolidação das Provas Bimestrais padronizadas trouxe para a prática 
avaliativa das professoras participantes da pesquisa. Para tanto, buscamos apoio teórico em Freire 
(2013) e Contreras (2002), que contribuem com os conceitos de autonomia docente e perfis de 
professores (especialista técnico, reflexivo e intelectual crítico) respectivamente. No campo dos estudos 
em avaliação, buscamos fundamentação teórica em Fernandes (2014, 2018) e no conceito de qualidade 
negociada de Freitas (2013). Para desenvolver este trabalho, realizamos uma análise documental que 
utiliza como fonte reportagens e documentos oficiais e uma análise bibliográfica embasada por artigos, 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2116763/4104304/planejamento_estrategico_1316.pdf
about:blank
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teses e dissertações. Entrevistas semiestruturadas e conversas com professoras de uma escola da rede 
municipal carioca alimentaram nossas discussões, trazendo questões e percepções das participantes. 
Concluímos que, decorridos dez anos de consolidação dessa política de provas, centrada na avaliação 
externa, as professoras entrevistadas evidenciaram a existência de uma tensão entre a autonomia 
docente, vinculada ao caráter reflexivo da prática pedagógica, e o papel técnico da atividade das 
professoras que recebem apostilas e provas prontas para serem aplicadas. 

Palavras-chave: políticas de avaliação na educação básica; autonomia docente; avaliação para as 
aprendizagens 

AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EMANCIPATÓRIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Crizan Sasson Corrêa de Oliveira – CAP-UERJ 

Luiza Cristina Gatti Peralta – UNIRIO 

INTRODUÇÃO 

Escrevemos este artigo em meio a um momento de grande ebulição no campo educacional e 

em especial para os professores e suas práticas de ensino, devido ao atual contexto político 

conservador, que promove a perseguição à atuação docente, através da ideologia de defensores 

contrários a educação pública e democrática, por considerarem professores, pesquisadores e 

militantes da educação, seus inimigos, permitindo o desmonte de lutas contínuas, sofrerem seus 

retrocessos, como direito a diversidade étnica, religiosa, cultural e etc. 

Está em curso uma longa luta, com forte mobilização docente, pelo direto aos ideais 

democráticos de educação, em torno de uma pauta de reivindicações que começam na sala de aula e 

no direito de atuação do professor, como profissional da educação, passando até as questões 

nacionais que envolvem as políticas públicas.  

Portanto, considerando que tais movimentos trazem questões que explicam as disputas 

atuais em relação à prática docente, nós, professoras da educação básica, consideramos indiscutível 

a necessidade do debate acerca das práticas de aprendizagem que envolve o cotidiano escolar, em 

especial vinculadas às avaliações institucionais, ao reconhecer que as possibilidades de 

escolarização dos estudantes podem ser deslocadas/limitadas/ofertadas pelos processos curriculares 

e avaliativos que lhe são vivenciados. 

A avaliação se torna cada vez mais um lugar de disputas, considerando a dissonância entre 

os discursos do que julgamos ser o papel da escola e a função da avaliação no atual contexto 

conservador. O reforço do processo avaliativo como espaço de classificação, meritocracia, 
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responsabilização, entre outras marcas identitárias revelam ao longo das trajetórias escolares a 

urgência de se investigar a presença constante do Outro1 e da diferença. Tal debate excede 

largamente a compreensão do conteúdo escolar como um todo inteligível posto a ser avaliado.  

Primeiramente, é preciso considerar o que chamamos de avaliação. Consideramos 

“avaliação” como “uma leitura orientada da realidade” (Hadji, 2000), e nos apropriamos do sentido 

de avaliação baseadas e motivadas pela concepção de que a avaliação é um acompanhamento dos 

percursos de aprendizagens, tanto coletivos quanto individuais dos estudantes (Fernandes, 2015) 

sendo assim, a ação de avaliar propõe “provocar mais e mais possibilidades de aprendizagens” 

(FERNANDES, 2014). 

O LUGAR DA ESCOLA E AS DIFERENÇAS DE APRENDIZAGEM 

A escola deste século está inserida num contexto tecnológico, onde as informações e os 

conhecimentos estão a um clique, os conhecimentos se propagam quase que instantaneamente, 

distâncias são encurtadas e, muitas vezes, redefinem a própria relação entre as pessoas, movido 

mais do que nunca pelo capital. Desta forma, este contexto precisa ser questionado para que não 

contribua ainda mais para o aprofundamento da desigualdade social e da injustiça cognitiva, a 

manutenção do pensamento abissal2. 

O pensamento abissal divide a realidade e, quando relacionado com os saberes, ele indica o 

que é válido e verdadeiro a partir do olhar da ciência moderna - monopolizadora em considerar 

conhecimentos válidos -, sem a capacidade de olhar para a vida que está inundada de diferentes 

experiências. Desta forma, várias experiências de saberes e inúmeros conhecimentos não são 

valorizados, são ignorados e colocados à margem da sociedade por uma razão indolente que, como 

caracteriza Sousa Santos (2000), é uma racionalidade cuja principal característica é a manutenção 

do status dos grupos hegemônicos, detentores dos capitais culturais e financeiros (SANTOS, 2006). 

 
1 O termo “Outro” que empregamos aqui assume as concepções dos escritos de Michel de Certeau. “O Outro é o que 
tem outros valores, crenças, hábitos e saberes. É aquele ou aquilo que emerge com as crises do crível e engendra 
credibilidades nascentes, que não se possui nem se controla. O Outro é o que escapa. É o imprevisível, inesperado, o 
excluído, o imigrante, o marginalizado, o estrangeiro, [o fracassado, reprovado] (...) a diferença para a qual nós 
precisamos nos abrir para inventar o novo” (FERRAÇO; SOARES; ALVES, 2017). 
2 De acordo com Santos (2007), o pensamento abissal consiste em sistema de distinções visíveis e invisíveis[...] que são 
estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo deste lado 
da linha e o universo do outro lado da linha. A divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade, 
torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sob qualquer forma de ser 
relevante ou compreensível. (SANTOS, 2007, p. 32). 
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Se faz emergente a construção de um olhar contra hegemônico para pensar o papel da escola 

do século XXI e, ir além de organizar e garantir as aprendizagens que são definidas pela razão 

indolente, que oferece o que será ensinado sem considerar as especificidades dos educandos e, 

assim, acaba produzindo a imagem de alunos sem capacidades de aprender, por não se encaixarem 

nos moldes impostos por ela.  

A escola precisa funcionar para todos e não agir na manutenção de um sistema excludente. 

A educação escolar, precisa ser popular, política e voltada para emancipação social e cultural dos 

excluídos da sociedade, reconhecendo e prestigiando todos os conhecimentos - e não só aqueles 

ditos como conhecimentos escolares. Freire pensava e agia em direção a um pensamento pós-

abissal. Sua pedagogia é capaz de estabelecer um diálogo com os sujeitos, com suas culturas, 

histórias e identidades. É dentro deste contexto da justiça social, cognitiva e da emancipação que 

esse artigo pretende estabelecer uma reflexão acerca da avaliação das aprendizagens.  

UMA AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 

Eis onde reside a disputa. Uma vez reconhecida como legítima, as relações entre 

conhecimento/avaliação/aprendizagens passam a poder exercer regulações e emancipações sociais 

escolares. Aparentemente, livre de qualquer suspeita, suas funções de legitimação, reprodução e/ou 

demarcação das desigualdades dissimulam as dificuldades escolares a uma inferioridade inerente a 

um sujeito, grupo ou instituição que fracassa. É no sentido de questionar esse destino provável de 

tais práticas avaliativas, que acontecem em meio a discursos proferidos como consensuais e coesos, 

que discutimos as negociações do/no/com o Outro. Nessa busca teórica, nos arriscamos a 

desconstrução da produção e operacionalidade do lugar de saber, desnaturalizando as operações de 

poder que buscam produzir-se como tal. Buscamos discutir a avaliação escolar num contexto de 

uma escola inclusiva e emancipatória e sendo assim, a avaliação necessita tomar um outro lugar, ou 

seja, não se trata de uma ação curricular da avaliação das aprendizagens, mas uma avaliação para 

as aprendizagens (FERNANDES, 2009). 

Esta ruptura nos leva a repensar a própria sala de aula, e especialmente o papel social das 

instituições educativas, alinhada a uma proposta de escola mais democrática, inclusiva, que 

considera as infindáveis possibilidades de realização de aprendizagens por parte dos estudantes 

(FERNANDES, FREITAS, 2008). Atualmente, algumas concepções de ensino e de aprendizagem 

já nos direcionam para este olhar sobre a avaliação. 
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EXPERIÊNCIAS SOBRE PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Através de processos insurgentes nascem as expectativas de reinventar as nossas 

experiências escolares, confrontando as experiências hegemônicas institucionais, compartilhamos 

duas experiências vividas no primeiro segmento do Ensino Fundamental, em diálogo com ações 

curriculares de práticas avaliativas. 

POSSIBILIDADES DE SE AVALIAR PARA AS APRENDIZAGENS, TRILHAS PERCORRIDAS 

NUMA ESCOLA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO. 

Esse relato toma como referência dados construídos em uma pesquisa de mestrado que teve 

o objetivo de analisar como os processos da avaliação para as aprendizagens contribuem para a 

construção de práticas pedagógicas para o ensino da matemática. A experiência que será relatada 

neste artigo ocorreu numa turma do primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do 

Rio de Janeiro.3. 

A professora desta turma, era uma jovem professora, de 31 anos, que fez curso de formação 

de professores, Ensino Médio Técnico e que não tinha a intenção de ser professora, mas, na medida 

em que começou a conhecer, a estudar, começou a gostar e a pensar em seguir a carreira. Fez 

concurso para a prefeitura do Rio e estava nesta escola há apenas dois anos. Era sua primeira 

experiência com uma turma de primeiro ano e estava bastante envolvida. Relatou que a turma tinha 

24 alunos. De um modo geral, eram bastante ativos, participativos e interessados.  

Paula4 estava muito mobilizada com a sua turma. Durante o período que estava 

acompanhando as aulas da Paula, conversávamos muito sobre os processos de aprendizagem das 

crianças. Paula apontou algumas questões em relação à compreensão das quantidades que são 

representadas pelos números, que, pela sua avaliação, eram fundamentais que as crianças 

aprendessem. Paula fez um relato sobre as dificuldades que a sua turma vinha encontrando nos 

conteúdos de matemática:  

Como ainda estão no processo, então, eles colocam muito número espelhado ainda. Aí 

eu sempre peço para eles olharem, observarem. Mas a maior dificuldade é com a 

quantidade. Tem muitas crianças que não conseguem ver o número, a quantidade e 

juntar os dois. Acabam se enrolando ali, naquele meio de campo. A gente coloca como 

 
3 PERALTA, Luiza C.G. -A Avaliação Formativa nas aulas de matemática no Ensino Fundamental 1 de uma Escola 
Municipal do Rio de Janeiro.2019,108 f. Dissertação (Mestrado em Educação) UNIRIO, Rio de Janeiro, 2019. 
4 Nos relatos apresentados ao longo do artigo são descritos com nomes fictícios. 
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se fosse uma atividade de ligar, eles ligam com outro, que não tem nada a ver. A gente 

pede para eles contarem, ou tem um número, e eles têm que colocar a quantidade, eles 

botam o mesmo número, a mesma quantidade. Por exemplo: tem várias estrelas. Eles 

vão contar aquela mesma estrela duas vezes, sem perceber. Então, essa organização 

deles, tanto espacial como lógica, tem alguns que não conseguem. Tipo, vai contar, 

são 5 estrelas, ele vai contar “uma, duas, três”, e conta duas vezes aquela estrela que 

ele já contou, ele fala que tem 6 ou 7. Ele não percebeu que ele já contou aquela 

estrela antes.  

Ela me mostrou algumas atividades das crianças para pensarmos juntas as estratégias que 

seriam usadas. E continuou seu relato preocupada com os objetivos que estariam por vir:  

[...]como eu vou trabalhar, agora, ainda mais com eles a parte da adição, de juntar, 

tirar, eu sei que vou ter dificuldade com essas crianças. Porque, como elas não 

conseguem fazer esse processo de ver um número, e esse número ser igual àquela 

quantidade, então, eu acho que, quando eu botar para juntar as quantidades, ou tirar, 

eles vão ter mais dificuldades ainda. Então, não adianta pensar muito lá na frente. É 

solidificar isso neles, as quantidades, para eles poderem fazer certinho.  

Esses momentos de trocas eram muito importantes para a pesquisa. Marta estava trazendo 

questões relativas ao processo de aprendizagem de seus alunos. Estávamos trabalhando com alguns 

aspectos importantes da avaliação formativa.  

[...]podemos perceber o quanto é fundamental avaliar os processos de aprendizagem 

dos estudantes na escola em ciclos. Como fazer com que os estudantes aprendam 

aquilo que não vêm conseguindo aprender? É preciso, antes de mais nada, avaliar. 

Depois traçar estratégias e maneiras de intervenção junto aos estudantes que 

favoreçam a aprendizagem. (FERNANDES, FREITAS, 2007, p.26)  

Partimos, então, para a construção das estratégias pedagógicas para trabalhar aqueles 

conteúdos com as crianças. Ela avaliava que usar jogos seria uma estratégia interessante, que 

motivaria seus alunos, que adoravam jogar.  

A professora descrevia com muita clareza os processos de seus alunos, mas assumia que não 

tinha encontrado ainda uma forma prática e rápida para fazer um registro para acompanhar estes 

processos. Levei alguns dos escritos que possuía sobre as estratégias que usava para registrar os 

processos da minha turma, e juntas compartilhamos propostas. 

Paula gostou muito do material que estávamos compartilhando e ficou de ler para 

conversarmos e escolhermos os jogos que ela gostaria de usar com a turma.  
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Conversamos sobre a construção de jogos que poderiam trabalhar com as questões que 

foram relatadas por ela. Levei de presente, para ela e sua turma, diversos materiais que eram 

necessários para que alguns os jogos acontecessem: dados, sementes, alguns tabuleiros impressos e 

muitos baralhos.  

As crianças, neste dia, estavam em aulas especializadas e tivemos tempo suficiente para 

analisarmos muitos jogos. Paula se divertiu muito com eles e avaliou que eles atenderiam a 

demanda que ela havia colocado. Gostou tanto que, quando as crianças voltaram, ela quis, 

imediatamente, jogar com eles. Organizou a turma em grupo, deu um baralho para cada criança e 

pediu que eles analisassem as cartas (as cartas com as figuras do Valete, da Dama, do Rei e o 

coringa foram retiradas). As crianças ficaram explorando, junto com a professora, todas as cartas do 

baralho, vendo os números que estavam escritos, as quantidades que estavam desenhadas.  

Paula planejou aulas para realizar os jogos discutidos por nós e outros criados por ela, foram 

muitos jogos em muitas aulas. Comentava comigo como as crianças se envolviam naquele tipo de 

atividade e como estavam melhorando na aprendizagem.  

Paula estava trabalhando com seus alunos para que eles superassem as suas dificuldades e 

avançassem na sua aprendizagem. Neste relato, podemos perceber como Paula, em parceria com a 

pesquisadora, compartilhou sua prática pedagógica e passou a utilizar o recurso dos jogos para 

trabalhar com as dificuldades de seus alunos. Reconheceu avanços nas aprendizagens e passou a 

utilizá-los e recriá-los em sua sala de aula a partir de observações e avaliações que realizava. Os 

próprios jogos serviram para apontar as diretrizes para a elaboração e planejamento de novos jogos. 

Desta forma, percebemos o ciclo de uma avaliação para as aprendizagens acontecendo: ela avaliava 

processos, para planejar ações que se transformam em práticas e que levam a novas avaliações e a 

construção de novas práticas e assim sucessivamente. 

POSSIBILIDADES DE SE AVALIAR PARA APRENDER ATRAVÉS DE RODAS DE 

NOTÍCIAS, CIENTÍFICAS E LITERÁRIAS  

Esta segunda experiência apresenta a “roda” como possibilidade de avaliação para as 

aprendizagens, prática vivida em outra escola pública no Rio de Janeiro.  

A “Roda” trata-se de uma atividade em que a oralidade é a grande protagonista, proporciona 

a diversidade de conhecimento tornando o “erro” algo questionável, transitório e efêmero, ao propor 

a reflexão sobre a posição que assume as diferentes interlocuções, pois não há uma equiparação de 

nível de conhecimento entre os alunos. 
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A proposta traz a disposição de um círculo formado pelos estudantes, assentados um ao lado 

do outro, com a visão de todo o grupo, o “andar” das vozes e participações interativas, no ambiente 

da sala de aula. As rodas possuem características que as nomeiam, sendo livres pelas turmas e 

professoras em escolhas, quantidades, temáticas e formas de ser, como roda de notícias, roda 

literária, roda de conversa, roda de ciências, roda de inventores, roda de jogos, roda musical, roda 

matemática, entre outras.  Ao colocar todos em roda, propor um tema que organize essa 

configuração (uma roda literária, por exemplo) é discutido com os estudantes uma outra maneira de 

produzir o conhecimento, deixando claro que eles são também responsáveis por essa produção.  As 

rodas são adotadas como estratégia pedagógica, atividade sistemática que é organizada como 

atividade permanente, um dos eixos do currículo e uma produção cultural da escola participante 

deste relato.  

Assim, compartilhamos outro relato de avaliação para as aprendizagens vivido no espaço 

coletivo em sala de aula, com demandas individuais e grupais. Este é o fragmento do registro dos 

debates promovidos em uma roda de ciências com uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, em 

uma das rodas de pesquisas das crianças sobre “Sabores e saberes do mundo”, uma roda científica 

voltada ao estudo sobre alimentação, saúde e sociedade. Especialmente no 2º trimestre, cada criança 

escolheu semanalmente um lugar no mundo para investigar os hábitos culturais, históricos e 

alimentares.  

“Professora– “M”, o que você trouxe para a roda dessa semana? 

M–Eu escolhi “Mali”, um país africano, fiz a ficha da roda, procurei sobre a comida 

do país, mas o que mais chamou minha atenção foi a localização. Gente, Mali é um 

país que não tem água envolta! Só tem terra, quer dizer outro país, né! Como pode 

isso? Deve ser horrível! Lá não tem água! 

B–Lá deve ter água, mas não muita como tem aqui. A água do oceano num é diferente 

da água que você tá pensando? 

M –Não, gente acho que lá não tem muita água, porque lá só tem terra envolta do país, 

vocês não entenderam? Nem água, nem mar, nada de oceano... 

J –Se tem água deve ser suja porque não deve ter água direto. 

D –Aágua de lá deve ser suja, a água é suja mesmo. 

E  –Sabia que água suja tem nome é “Baía”. 

D –Cara, como assim “Baía”? Baía de Bahia, mesmo! 

Professora –Você está falando da Baía de Guanabara? 
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E –Isso professora! Um dia eu passei nessa “Baía” e minha família falou que “Baía” é 

água suja! Ela tem o mesmo sentido, significam a mesma coisa, Baía de Guanabara. 

Quando você quer dizer água suja é só falar “Baía”. 

B  –Eu nunca ouvi falar disso. 

Professora  –Acho que você se confundiu... A Baía de Guanabara está muito suja, 

muito mesmo, mas ela não é um sinônimo para a palavra “água suja”, não. Baía é o 

nome de lá... 

E  –Ah tá! Sério! Pense que fosse! Mas porque que ela está tão suja? É horrível... As 

pessoas não tem vergonha! 

T  –Deve ser o esgoto, os rios daqui (Rio de Janeiro) tem muito esgoto. O esgoto fede, 

quando chove é horrível! 

A  – O que tem no esgoto? Quê é isso? 

(A estudante“A” para olha para a professora pedindo uma resposta,as crianças 

continuam conversando com falas atravessadas sobre cheiro da Baía de Guanabara, 

sujeiras, dúvidas e pedem explicação) 

Professora  –É a água das fezes, do cocô, de tudo que desce pelo ralo. Quando 

puxamos a descarga as impurezas vão para o esgoto. (As crianças expressam: –Eca! 

Que horror! Nossa!, enquanto a professora continua a explicar) 

L – Nossa! E isso tudo vai pra “Baía”? Ela está suja do nosso cocô? Como as pessoas 

fazem isso? Eu nem sabia que isso acontecia! 

D  – Caramba! Como a gente faz isso? Ninguém pensou sobre isso até hoje? Não tem 

outra saída? Por que todo mundo aceita que sujem as águas? Pensei que as águas 

estavam sujas porque alguém jogava lixo... Agora descubro que são duas sujeiras. 

Ma  – Tem outra saída, mas ninguém deu “bola”, lembra da aula que lemos sobreos 

índios, os negros e os português? Que os índios faziam cocô na terra, e era melhor que 

jogar na água, né? Nós fizemos pesquisas das tribos com a música e ficamos 

chateados quando descobrimos que os índios tinham várias coisas pra ensinar 

(conhecimentos) que não são usados hoje pelas pessoas. 

Ma  –Alguns escravos eram obrigados a carregar as fezes no barril e jogar no rio... os 

negros sofriam e até hoje as pessoas usam as águas pra isso.  

E  –Professora será que dá pra mudar?Mas é muita casa puxando descarga, e ainda 

tem outros lugares que usam água. Nossa! Que coisa difícil de resolver! 
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D  –Eu vou pedir minha mãe pra fazer cocô só na terra! 

Professora  –Calma! Não podemos desanimar! E nem mudar tudo de um dia para o 

outro, mas precisamos começar com algumas mudanças, certo?! 

M  – Professora, em Mali a maioria da população é de negros, a “Ma” falou deles. 

Tem uma comida aqui do Brasil que foram os negros de lá que trouxeram pra cá... ( A 

roda continuou com a explicação de “M” sobre o país-Mali). 

No fragmento acima, retiramos a discussão de cerca de cinco minutos, de uma roda de 

ciências com duração de mais de sessenta minutos (7h 30 minutos às 8h 45minutos), registrada no 

diário de bordo de atividades feitas em uma quarta-feira de manhã pela professora da turma. Como 

vemos no relato acima, a roda como experiência curricular também é constituída em um processo 

de construção laboriosa e instigante que se dá no bojo das interações sociais, em condições de 

produção situadas histórica e culturalmente. Como vimos no relato da roda de ciências, a roda traz 

para a sala de aula o espaço do conhecimento e valorização das experiências vividas pelas crianças 

no processo de interpretação das vozes e suas interações. A criança é percebida pelo grupo com 

potencial social, ao dividir a cultura, história e linguagem de seu cotidiano, inclusive familiar, 

compreendendo-a como legítima de autoria de discurso, sem saná-la, bloqueá-la em seu processo de 

participação tornando as práticas avaliativas constantes e conjuntas aos processos de aprendizagens. 

CONCLUSÕES  

Assumir uma prática avaliativa formativa que, de acordo com Domingos Fernandes, “é um 

processo eminentemente pedagógico, plenamente integrado ao ensino e à aprendizagem, deliberado, 

interativo, cuja principal função é a de regular e de melhorar as aprendizagens dos alunos” 

(FERNANDES, D., 2009, p 59), deve haver uma mudança de atitude de todos os envolvidos no 

cotidiano escolar e, mais precisamente na sala de aula, lugar no qual nos debruçamos nesta escrita.  

Assim, avaliação passará a fazer parte de todas as etapas do processo de aprendizagem e não 

somente no final, ou em rupturas de tempos em tempos. Ela apontará caminhos, seu olhar será mais 

particular, mais individualizado, as estratégias pedagógicas serão mais diversificadas, partilhadas, 

criativas e colaborativas, para poder acolher todos os envolvidos.  

A partir de atividades avaliativas (que podem ser as mais diversas possíveis: trabalhos, 

discussões, jogos, atividades individuais, investigações, rodas de pesquisa, estudos coletivos e, até 

mesmo, testes e provas) são planejadas ações, que se concretizam em práticas pedagógicas, que são 

novamente avaliadas e, assim, oferecem subsídios para se planejar novas ações, que se transformam 
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em novas práticas que voltam a ser avaliadas. Todo este ciclo permeado pela dialogicidade entre 

alunos e professores.  

Desta forma, consideramos que a avaliação passa ocupar outro lugar no espaço pedagógico, 

ela é deslocada e não está associada ao fracasso e ao sucesso escolar, ao “passar e ao repetir de 

ano”, enfim, a uma cultura escolar marcada no tempo por uma construção social para legitimar 

determinados conhecimentos. Almejamos a avaliação como uma atividade cotidiana voltada para o 

processo de ensino e aprendizagem, para a descoberta de novos caminhos, orientada para o futuro, 

para manter ou melhorar nossa ação futura (FERNANDES, FREITAS, 2008) e, por tal preocupação 

escrevemos sobre práticas avaliativas que proporcionam aprendizagens vividas em escolas reais. 

Assim sendo, esta reflexão centrada na avaliação que acontece na sala de aula com objetivos 

de promoção das aprendizagens, legitimando conhecimentos diversos, reconhecendo e respeitando 

processos e cujos protagonistas são os próprios professores e seus educandos, defende a construção 

de uma prática avaliativa voltada ao olhar o Outro e ao constituir suas aprendizagens. Faz-se 

necessária e imprescindível a construção de uma atmosfera de confiança e respeito na dinâmica da 

sala de aula, nas relações que ali se constroem, para que este processo avaliativo possa acontecer. 

Relações francas, respeitosas, motivadoras, em que dúvidas, questionamentos, ideias, sugestões 

fazem parte da rotina e que são usadas para aprimorar ainda mais todo o processo educativo. Desta 

forma, a avaliação contribui para o fortalecimento de uma escola mais democrática com ações 

emancipatórias de parceria/trocas de aprendizagens.  
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Resumo 

O artigo propõe um debate sobre como os processos da avaliação formativa podem contribuir para a 
construção de práticas pedagógicas que visam as aprendizagens dos estudantes no contexto dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Coloca em diálogo os procedimentos de avaliação instaurados no 
cotidiano escolar e as ações de democratização do ensino nas escolas públicas. Tenciona o lugar que 
estudantes e professores ocupam nos processos avaliativos e evidencia outros deslocamentos para a 
avaliação tomando como referência as questões postas pelo cotidiano escolar. Pretendemos uma 
discussão que busque romper com a ideia de avaliação apenas como medida, que se reduz a notas e 
conceitos, para ir além, pensando na avaliação como uma atividade cotidiana voltada para o processo 
de ensino e aprendizagem, para a descoberta de novos caminhos. Buscamos diálogos com Boaventura 
de Sousa Santos (2000; 2017), Paulo Freire (1987), entre outros. A concepção de avaliação formativa 
discutida assume as ideias de Fernandes, C. (2012, 2014, 2017), Fernandes, D. (2009), Perrenoud (1999) 
e Hadji (1994, 2001). O presente texto resulta da troca de duas professoras/pesquisadoras que atuam 
no primeiro segmento do Ensino Fundamental em diálogo com suas pesquisas no campo da avaliação 
para as aprendizagens. Apresentamos dois relatos de experiências pedagógicas, que aconteceram nos 
anos iniciais e que têm como intencionalidade o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos a partir 
de uma avaliação processual e dialógica. Esperamos com esse trabalho contribuir para a discussão sobre 
os processos avaliativos e como eles podem ter a intenção de favorecer as aprendizagens dos alunos no 
cotidiano da sala de aula.  

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação para as Aprendizagens; Cotidiano Escolar; Práticas Pedagógicas. 
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Resumo 

Este painel é composto por três pesquisas com reflexões acerca do currículo da escola de tempo 
integral, da educação integral em escola de tempo integral e em escola de jornada parcial e sobre as 
ações de formação continuada de professores no âmbito das escolas de ensino integral do Estado de 
São Paulo, cujo foco volta-se para a compreensão da implantação do Currículo paulista e seus 
desdobramentos operacionais. O primeiro estudo apresenta resultados de uma tese de doutorado 
intitulada “Espaço e tempo integral na escola: os impasses da formação na sociedade moderna”, que 
buscou identificar os discursos e as contradições que permeiam o currículo do projeto escola de tempo 
integral (ETI)  e o do programa ensino integral (PEI), ambas propostas da Secretaria de Estado da 
Educação do Estado de São Paulo. O segundo estudo faz uma análise dos conceitos de educação 
integral construídos ao longo da história da educação brasileira na intenção de verificar a possibilidade 
de garantir uma educação integral em escola de jornada parcial com base  na dissertação de mestrado 
intitulada “Educação Integral no Estado de São Paulo: As propostas de Jornada Integral e Jornada 
Parcial em duas unidades da rede pública (2012-2016)”. O último estudo apresenta dados de uma 
pesquisa realizada sobre as ações de formação continuada de professores no âmbito das escolas de 
ensino integral do Estado de São Paulo por meio da operacionalização do currículo Paulista, justificada 
na busca da melhoria da qualidade da educação oferecida em sua rede de ensino.  

Palavras-chave: Escola em tempo integral; Educação integral; Jornada integral e jornada parcial; 
Currículo; Currículo Paulista. 

CURRÍCULO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

Lilian S. Lacerda – SME Piracicaba 

INTRODUÇÃO 

O processo de modernização e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia têm alterado 

cada vez mais a organização, quer seja das instituições, quer seja da vida das pessoas, tornando-a 

objeto mercadológico facilmente controlada e manipulada em função das tendências que 

caracterizam o sistema capitalista.  

Sendo a unidimensionalidade uma marca da modernidade, a crítica à organização do 

currículo da escola de tempo integral justifica-se pela necessidade de se contrapor à racionalidade 

instrumental tal como se apresenta no processo educativo.  

A forma como a escola brasileira é organizada está prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei n.º 9.394/96). Assim, o modo pelo qual se o currículo se constitui como aspecto das 

reformas educacionais é a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que determina sua organização, bem 

como os saberes e o direcionamento do trabalho pedagógico.  

Todavia, a década que segue a partir da promulgação da LDB aponta a ausência de políticas 

de financiamento voltadas à educação brasileira e, apenas no ano de 2007, com a retomada das 
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discussões acerca da educação em tempo integral resulta na Lei nº 11.494 que institui o Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) como um financiamento 

específico para educação básica em tempo integral. 

Na sequência, tem-se o Plano Nacional de Educação, no período de 2001-2011 (BRASIL, 

2001) e no período de 2014-2022 (BRASIL, 2014) que apresentaram diretrizes para a escola de 

tempo integral.  

Em tempos em que se constata a fragmentação do indivíduo sob a égide de uma sociedade 

cada vez mais administrada, se questiona o quão possível é constatar elementos na administração 

nas prescrições do currículo do ensino em tempo integral em consonância com pensamento 

unidimensional? 

Assim, trata-se de uma a pesquisa qualitativa, tendo como base a análise de documentos 

com o objetivo identificar aspectos da unidimensionalidade, da linguagem funcional nos 

documentos e diretrizes oficiais da escola em tempo integral e sua influência na organização do 

currículo escolar. 

As análises foram empreendidas à luz da Teoria Crítica da sociedade e teve como 

fundamentação os estudos de Marcuse (1973) cujas considerações contribuem para a reflexão 

acerca do fechamento do universo da locução e político mostram como as prescrições oficiais 

providas de uma linguagem funcional podem intervir no pensamento dos indivíduos por conta do 

uso ideológico do discurso e do potencial da palavra. 

DA EDUCAÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

Atualmente, os documentos oficiais conceituam educação integral como a formação mais 

completa possível do ser humano. O documento Rede de saberes mais educação: pressupostos para 

projetos pedagógicos de educação integral, apesar de reconhecer que há diversas concepções de 

educação integral, a compreende como um “(...) direito de aprender como inerente ao direito à vida, 

à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária e como 

condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática.” (BRASIL, 

2009a, p. 6-7). 

De acordo com as diretrizes da Rede do Saber (2009, p.13), a concepção de educação 

integral em vigência, pauta-se em uma proposta de ampliação da jornada escolar, cuja formação dos 
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alunos no tempo e no espaço escolar é fundamentada por atividades diversificadas de modo a 

“transformar a escola num espaço onde a cultura local possa dialogar com os currículos escolares”.  

No bojo das reformas e das ações políticas no campo educacional, implementada pelo 

governo Luiz Inácio Lula da Silva por meio da portaria Interministerial n° 17/2007 e, 

posteriormente pelo Decreto n° 7.083/2010, o Programa Mais Educação se constitui como uma 

política nacional de fomento à educação em tempo integral com ações desenvolvidas pela Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), e pela Secretaria de 

Educação Básica (SEB), especificamente pela Diretoria de Currículos e Educação Integral (DCEI). 

Assim, a discussão atual acerca da educação integral no Brasil, “(...) nasce em meio ao 

debate e apresenta uma visão capaz de levar à escola contemporânea uma ampliação das 

necessidades formativas do sujeito, contemplando as dimensões afetiva, ética, estética, social, 

cultural política e cognitiva” (BRASIL, 2009a, p. 14). 

 A partir da aprovação do Decreto n° 7.083/2010 foi apresentado uma trilogia de Cadernos 

da Série Mais Educação – elaborados pelo MEC/SECAD - com orientações para a implementação 

do Programa Mais Educação nos municípios brasileiros (BRASIL, 2009). 

 Ao considerar a ampliação do tempo de permanência escolar como fundamental para a 

concretização da formação integral dos indivíduos, torna-se necessário compreender que esta é 

justificada em função de interesses diversos: seja pela busca da qualidade no ensino, seja para 

atender as demandas sociais. A esse respeito Cavaliere (2007) assinala que existe diferentes 

maneiras de justificar e compreender a ampliação do tempo de permanência na escola: como forma 

de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição 

desses as práticas e rotinas escolares; como forma de atender às novas condições da vida urbana; 

como mudança na concepção de educação escolar. 

 Todavia, a concepção de educação integral que orienta este estudo fundamenta-se na Teoria 

Crítica da Sociedade, cuja concepção de educação para emancipação corresponde a formação 

cultural voltada à autonomia e à autorreflexão crítica.  

Nesta perspectiva, buscou-se analisar o modelo pedagógico em vigência no Estado de São 

Paulo a partir da compreensão que a educação encontra-se estruturada de acordo com uma 

racionalidade dominadora decorrente dos avanços tecnológicos e científicos que reestruturam o 

mundo do trabalho e produz novas formas de produção e de consumo.  
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A educação em tempo integral, caracterizada pela ampliação da jornada escolar, seguindo a 

LDB e o PNE, ganhou nova configuração nos anos seguintes a 2005, passando a ser implementado 

pelo governo estadual como Projeto Escola de Tempo Integral (ETI). Foi regulamentado pela 

Resolução SE nº 89/05 e normatizado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP, 2006), com o objetivo de 

ampliar a jornada escolar e promover a qualidade no ensino.  

Após dez anos de sua implantação, o projeto passou por algumas alterações com relação à 

organização curricular e o tempo de permanência na escola, por meio da Resolução SE nº 2, de 

18/1/2013 e, no ano de 2012, desdobrou-se no Programa Escola de o Integral (PEI), implantado 

pelas Leis Complementares nº 1.164/2012a e nº 1.191/2012b. 

Vale salientar que tanto o Projeto Escola de Tempo Integral (ETI) quanto o Programa 

Ensino Integral (PEI) são modelos de ampliação da jornada escolar na mesma rede de ensino, 

embora com estruturas e propostas distintas. Ainda que o texto da Resolução SE nº 2, de 18/1/2013, 

aponte para adesão da ETI à PEI, na prática isso não ocorreu. Uma das maiores diferenças está no 

fato de que os professores que atuam na PEI possuem dedicação integral diferenciando-os da ETI 

que contam com professores (PEBI) atuando no currículo básico e professores (PEBII) que atuam 

na parte diversificada do currículo. 

PERCURSO METODOLÓGICO E REFERENCIAL TEÓRICO 

A organização escolar na sociedade contemporânea está tomada pela razão instrumental, 

dominando as esferas do currículo destinado à formação. Isso porque a escola é uma instituição 

social administrada e submetida à lógica do capital. 

Assim, este estudo tem por objetivo identificar aspectos da unidimensionalidade, da 

linguagem funcional nos documentos e diretrizes oficiais da escola em tempo integral e sua 

influência na organização do currículo. 

Num primeiro momento, foi realizada pesquisa bibliográfica em busca de autores que se 

debruçaram na temática da educação integral. Num segundo momento, foram analisados os 

documentos e a legislação que norteiam a educação de tempo integral no Estado de São Paulo 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 1. Relação de documentos oficiais referente ao ensino em tempo integral 

DOCUMENTO BASE DE DADOS CONSIDERAÇÕES 

Lei 9394/96 de 20 de 

dezembro de 1996. 

Portal do Ministério da 

Educação (MEC) 

Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Plano Nacional de Educação 

2014-2024. 

Portal do Ministério da 

Educação (MEC) 

Dispõe sobre os objetivos e as metas para a 

educação nacional, em todos os níveis, para serem 

cumpridos até 2024. 

Resolução SE nº 89, de 09 de 

dezembro de 2005. 

Secretaria de Estado da 

Educação (SEE/SP) 

Dispõe sobre o Projeto Escola de Tempo Integral 

(ETI). 

Escola de Tempo Integral – 

Tempo e qualidade – 

construção de uma nova 

proposta, 2006. 

Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas – 

(SEE/SP). 

Diretrizes da Escola de Tempo Integral (ETI). 

Diretrizes Curriculares da 

Escola de Tempo 

Integral: tempo e qualidade, 

2011. 

Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas – 

(SEE/SP). 

Dispõe acerca das normas, diretrizes, projetos e 

ações do Programa Escola de Tempo Integral (PEI). 

Resolução SE nº 7 de 18 de 

janeiro de 2006. 

Portal do Ministério da 

Educação (MEC) 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento da 

Escola de Tempo Integral. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados do MEC e da SEE/SP, 2019 

Ao considerar o objetivo deste estudo, parece pertinente pensar a questão do currículo à luz 

da Teoria Crítica da Sociedade, especialmente as pelas contribuições de Marcuse, que trata da 

ideologia da sociedade industrial contemporânea.  

Segundo Marcuse (1973), por ser esta uma sociedade tecnológica e racional tende a 

promover os interesses políticos e econômicos de dominação e de controle social. Assim, ao 

considerar que o ideário de um determinado contexto conforma a produção humana deste período, 

compreende-se que o modo pelo qual a educação se adapta às orientações, às políticas e a seus 

desdobramentos têm origem no desenvolvimento da sociedade moderna. 

A relação produzida entre indivíduos e sociedade, e as formas de produção e de 

administração ambas impostas pela racionalidade tecnológica da sociedade industrial avançada é 

caracterizada por Marcuse (1973) como o “fechamento do universo político”. Por fim, o autor alerta 

que a sociedade unidimensional é mais ideológica do que suas antecessoras e essa ideologia 

justifica o comportamento e o pensamento dos indivíduos e se expressa pelo poder da linguagem 

padronizada e neutralizada de seu conteúdo negativo e crítico.   
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PRESCRIÇÕES DO CURRÍCULO PARA A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL  

A partir dos anos de 1990, a educação de tempo integral passou as ser alvo de políticas que 

apontam para a necessidade da ampliação da jornada escolar, bem como a necessidade de uma 

reorganização curricular de modo a proporcionar uma educação de qualidade aos alunos. 

Ao considerar o currículo como um campo do saber, este deve ser pensado como uma 

construção histórica, política e social que mostra um modo de organizar uma as práticas as 

educativas.  

Segundo Sacristán  

Os currículos são expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o 

sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins 

da educação no ensino escolarizado (...). O currículo em seu conteúdo e nas formas 

(...) é uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma 

determinada drama cultural, política, social e escolar; está carregado, portanto, de 

valores e pressupostos que é preciso decifrar. (SACRISTAN, 2000. p.17) 

Ao considerar a globalização da educação como uma exigência do mundo contemporâneo 

passa-se a exigir currículos modernos que atendam as disciplinas clássicas do conhecimento e, ao 

mesmo tempo, que relacione novas comunicações“(...) que atendam aos novos saberes científicos e 

técnicos, que acolham o conjunto das ciências sociais, que recuperem a dimensão estética da 

cultura, que se preocupem pela deterioração do ambiente, etc.” (SACRISTÁN, 2000, p. 58). 

Todavia, Apple alerta que o currículo resulta de forças conflitantes, de acordos, alianças de 

movimentos e grupos sociais que revela uma relação estrutural e dialética cujos binômios educação 

e economia/conhecimento e poder apresentam-se contraditoriamente imbricados: “há um conjunto 

muito real de relações entre quem, de um lado, tem o poder econômico, político e cultural na 

sociedade e, de outro, os modos pelos quais se pensa, organiza e avalia a educação.” (APPLE, 2006, 

p. 7). 

Tais proposições apontam para uma imbricada relação entre cultura, economia, sociedade e 

currículo cuja conexão desvela como o sistema capitalista acaba por determinar a forma e os 

conteúdos curriculares.  

Diante do exposto, o modelo pedagógico que norteia o currículo da educação de tempo 

integral tem sua base ancorada em quatro princípios educativos: a) a Educação Interdimensional; b) 
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a Pedagogia da Presença; c) os quatro Pilares da Educação para o Século XXI; d) o Protagonismo 

Juvenil.  

Tal modelo pedagógico tem por objetivo apresentar um “(...) currículo integralizado e 

diversificado, com matriz curricular flexível e as aulas e atividades complementares se 

desenvolverão com a participação e a presença contínua dos estudantes, professores e equipe 

gestora em todos os espaços e tempos da escola." (SÃO PAULO, SEE/SP, 2011 p. 13). Nesse 

sentido, a SEE-SP propõe ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola tomando por base 

os quatro pilares da educação recomendadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO):  aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser (DELORS et al., 2010): 

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a 

possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, (...). • 

Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma 

maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar 

numerosas situações e a trabalhar em equipe. (...). • Aprender a conviver, 

desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências – realizar 

projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do 

pluralismo, da compreensão mútua e da paz. • Aprender a ser, para desenvolver, o 

melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade 

cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa 

finalidade, a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada 

indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para 

comunicar-se. (DELORS et al., 2010, p. 31). 

Este excerto mostra que o modelo educacional, para além de disseminar valores e 

conhecimentos ideológicos, “constitui um conjunto de instituições que são igualmente fundamentais 

para a produção do conhecimento.” (APPLE, 1989, p. 37).  O autor ressalta que as escolas estão 

organizadas para a produção de um “(...) conhecimento técnico/administrativo necessário, entre 

outras coisas, para expandir mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas, produzir a 

pesquisa básica e aplicada exigida pela indústria e criar necessidades “artificiais” generalizadas 

entre a população”. 

Segundo as diretrizes, “a organização curricular irá manter o desenvolvimento do currículo 

básico do ensino fundamental, enriquecendo-o com procedimentos metodológicos inovadores (SÃO 

PAULO, SEE/SP, 2011, p. 11).  
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O uso do termo “procedimentos metodológicos inovadores” assume uma conotação de 

novidade positiva para a composição de um currículo moderno e diferenciado. Ao analisar as 

diretrizes, o termo inovação aparece inúmeras vezes no texto como um indicador de que se trata de 

uma educação que vai além dos conteúdos. No entanto, com o propósito de envolver os alunos no 

ensino são supervalorizados os conhecimentos e experiências que fazem parte de seu cotidiano 

imediato. Sua utilização sem as mediações necessárias apenas contribui para que o pensamento 

crítico sucumba à linguagem da administração total. A esse respeito, Marcuse (1973, p. 93) 

assevera: “sem tais mediações, a linguagem tende a expressar e a promover a identificação imediata 

da razão e do fato, da verdade e da verdade estabelecida, da essência e da existência, da coisa e de 

sua função”. 

Quanto à avaliação nas escolas que participam da ETI, “é baseada no Currículo do Estado de 

São Paulo e afere as habilidades dos conteúdos das séries anteriores cursadas pelos alunos”. Tem 

por objetivo “verificar a evolução no domínio de competências e habilidades pelos educandos”. 

Decorrente do processo avaliativo acontece também o nivelamento dos alunos pelo processo de 

recuperação, definido nas diretrizes como “uma estratégia para a aquisição dos conhecimentos 

adequados e prescritos para as respectivas séries/anos escolares” (SÃO PAULO, SEE/SP, 2006, p. 

26). Tal nivelamento também está ligado a avaliação “como instrumento para melhorar o processo 

educacional e como elemento qualificador das aprendizagens” (idem, p. 22).  

As prescrições sobre o nivelamento mostram como a linguagem é despida de seu conteúdo e 

seu uso passa a ser padronizado e age contra seu real significado. Os documentos oficiais contêm 

uma linguagem que “(...) ordena e organiza, que induz as pessoas a fazerem as coisas (...)” 

(MARCUSE, 1973, p. 94). Ancorada nas novas exigências relacionadas a competências e 

habilidades condizentes às responsabilidades de cada envolvido no processo educativo, as diretrizes 

apresentam uma linguagem funcional, prescritiva que identifica a coisa em si com funções pré-

estabelecidas. 

Após três anos da última alteração, a Resolução SE nº 6/2016, ao dispor sobre a organização 

curricular do ensino fundamental, séries iniciais, do Projeto ETI fixou 40 aulas semanais, mas 

redefiniu a carga horária do currículo comum – as aulas de Língua Portuguesa de 12 passaram para 

11 aulas semanais e de Matemática de oito para sete aulas semanais;  as disciplinas de História e de 

Geografia tiveram aumento de uma aula semanal.  

Ao organizar o currículo de forma convencional além de ineficaz é desumano. Essa rigorosa 

organização inibe as possibilidades de se realizar experiências formativas. O objetivo dessa forma 
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de organização pedagógica, com sua disposição relação tempo-espacial, de pessoas e objetos, com 

base na afirmação de Viñao Frago e Escolano (1998, p.131), é o de “introduzir ordem e previsão, 

certeza e racionalidade, regulação e uniformidade”, a partir do que o processo de ensino e 

aprendizagem passa a ser totalmente controlado. 

 Dentre as alterações apresentadas na SE nº 6/2016, tem destaque a mudança de 

nomenclatura de Oficina Curricular, que passou a ser nomeada de Componente Curricular. Neste 

excerto do documento pode-se notar como os termos indicam coisas ao mesmo tempo em que 

definem e fecham o seu significado. Para Marcuse (1973, p. 95), “os nomes das coisas não são 

apenas ‘indicativos de sua maneira de funcionar, mas sua maneira (real) de funcionar também 

define e ‘fecha’ o significado da coisa, excluindo outras maneiras de funcionar”. 

A Resolução também estabeleceu novas orientações para a composição da matriz curricular 

da parte diversificada do currículo, como 15 aulas semanais, destinadas aos componentes 

curriculares da parte diversificada: as oficinas Hora da História e Leitura e Produção de texto foram 

transformadas em uma única oficina: Leitura e Produção de Textos. 

Apesar da ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, as prescrições 

presentes nas diretrizes são conservadoras quer seja na sua organização (currículo) quer seja no seu 

modelo pedagógico (materiais, recursos, didática entre outros). 

A Resolução SE nº 6/2016 preconiza que os componentes da parte diversificada do currículo 

devem ser desenvolvidos articulados e complementando os componentes do currículo comum, a fim 

de: “(...) propiciar ampliação, aprofundamento e diversificação curricular, visando ao 

desenvolvimento das habilidades e competências que fundamentam o processo de aprendizagem 

dos alunos” (SÃO PAULO, 2016, p. 1). Ainda segundo as orientações do referido documento, as 

oficinas deveriam estar articuladas à proposta pedagógica da unidade escolar e colocar o aluno 

como sujeito do processo educativo.  

Ao se privilegiar as disciplinas da base comum do currículo em detrimento das disciplinas 

da parte diversificada se verifica a hierarquização da matriz curricular. As disciplinas da base 

comum deveriam estar articuladas às aulas da parte diversificada por meio de projetos, por eixos de 

trabalho e integradas ao projeto político pedagógico da escola. Mas esta, estruturada sob essa 

hierarquia, bem como nas relações estabelecidas nesse contexto, reforçam a racionalidade da 

meritocracia e competição em detrimento da formação humana.  
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A ideologia confessa nas diretrizes do Projeto ETI preconiza a formação do indivíduo para o 

mundo do trabalho, uma formação administrada, cujo “(...) poder e a eficiência desse sistema, a 

completa assimilação da mente com o fato, do pensamento com o comportamento exigido, das 

aspirações com a realidade, militam contra o surgimento de um novo Sujeito” (MARCUSE, 1973, 

p. 231). Desse modo, deve-se atentar para o discurso produzido nos documentos oficiais, para suas 

intenções e, principalmente, para o modelo de formação pressuposto, haja vista que sua linguagem é 

prescritiva e funcionaliza a educação. 

Diante do exposto, podemos identificar elementos característicos da linguagem funcional e 

da racionalidade tecnológica nos documentos oficiais que orientam o projeto escola de tempo 

integral, os quais claramente se opõe à formação integral e crítica dos indivíduos que promove o 

pensamento unidimensional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a concepção de escola de tempo integral não seja recente na história da educação, 

no Brasil as propostas de implantação na rede pública de ensino do Estado de São Paulo são 

recentes e suscitam um intenso debate acerca das possibilidades e limitações no cotidiano das 

escolas.  

Para compreender a organização da educação em tempo integral em vigência no Estado de 

São Paulo realizou-se uma análise sob a perspectiva jurídico-normativo cujo objetivo foi desvelar a 

estrutura formal do currículo pré-estabelecido pela legislação e pelas diretrizes que orientam, 

regulamentam e controlam o projeto.  

A partir das análises empreendidas é possível observar que as diretrizes oficiais do projeto 

balizam uma proposta educativa com vistas a igualdade de oportunidades, que contraditoriamente 

está ancorada a princípios neoliberais que responde aos interesses de uma sociedade racional e 

tecnológica. 

Há novas exigências relacionadas a competências e habilidades condizentes às 

responsabilidades de cada envolvido no processo educativo. Assim, as diretrizes apresentam uma 

linguagem prescritiva que identifica a coisa em si com funções pré-estabelecidas; permanece apenas 

o caráter operacional das palavras. Os documentos oficiais estão imersos numa linguagem 

controladora cuja racionalidade aponta para a dominação. 
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A análise das diretrizes e dos documentos oficiais do projeto desvelam que sua organização 
está centrada nas exigências da sociedade administrada e ensejada por este modo de produção. 

Pode-se concluir que as orientações da SEE/SP são expressas por uma linguagem funcional 
que implica na comunicação e no desenvolvimento do conteúdo e dos significados das prescrições. 
apresentam elementos de controle para qual não há espaço para a oposição.  
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Resumo 

O presente estudo tem como proposta refletir acerca do currículo da escola de tempo integral com o 
objetivo de identificar os discursos e as contradições que permeiam o currículo do projeto escola de 
tempo integral (ETI) , implantado no ano de 2006, e o do programa ensino integral (PEI), concretizado 
no ano de 2012, ambas propostas da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. As 
abordagens aqui expostas pautam-se na tese de doutorado intitulada “Espaço e tempo integral na 
escola: os impasses da formação na sociedade moderna”. Para sua realização foi realizada pesquisa 
bibliográfica e a análise de documentos e diretrizes oficiais que norteiam e orientam a educação de 
tempo integral de modo a identificar aspectos da unidimensionalidade e sua influência na organização 
do currículo escolar. A análises empreendidas foram à luz da Teoria Crítica da Sociedade apontam para 
um currículo que atrela a formação dos indivíduos às demandas do mundo do trabalho. 

Palavras-chave: Escola de Tempo Integral. Currículo. Teoria Crítica da Sociedade. 
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EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESCOLA DE JORNADA PARCIAL  

Teresinha Morais da Silva – SEE- São Paulo 

INTRODUÇÃO 

A educação integral permanece no centro do debate educacional, principalmente, quando se 

propõe o aumento de jornada escolar e a reorganização deste tempo, à vista das demandas de uma 

educação que abranja as dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural dos estudantes. 

Constata-se que propostas referentes à qualidade do ensino público no Brasil têm levado 

governos federal, estaduais e municipais a investir em programas de ampliação da jornada escolar, 

no entanto, apesar dos esforços para a implementação de programas de extensão de jornada escolar, 

faz-se necessário rever algumas ações no sentido de qualificar a educação oferecida nas escolas de 

jornada parcial e na contribuição dos princípios da educação integral para esse processo de 

qualificação.  

Para a realização da pesquisa partiu-se do pressuposto de que a jornada estendida em si não 

garante a formação integral dos sujeitos, pois pode acabar se tornando mera ocupação de tempo do 

aluno ou ser tomada somente como uma sociabilização no espaço escolar.  

Com relação aos marcos legais, vale lembrar que a Carta Magna de 1988 não faz referência 

literal à educação integral, mas deixa implícito na conjugação do art. 6º com o art. 205 que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A Constituição estabelece a 

educação como um direito subjetivo e afirma a obrigatoriedade e a gratuidade para todos. Esse 

direito deve ser exercido efetivamente na unidade escolar e por isso ela passa a ser peça chave de 

todo o sistema. Uma escola democrática que promove a equidade e desenvolve competências para 

que os alunos possam, de forma integrada, mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes de 

caráter transversal, inter e transdisciplinar. 

A Constituição Federal serviu como base para as normas que regem a educação nacional em 

relação ao conceito de educação integral. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDBEN (Brasil, 1996), em seu art. 34, prevê a perspectiva de educação integral em tempo 

integral. A referida lei também trata da ampliação dos espaços e práticas educativas vigentes para 

além da instituição escolar, como indicado no artigo 1º: “Art. 1º. A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
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instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996). 

Além disso, é importante salientar que o art. 3º, inciso X, valoriza as experiências 

extraescolares, as quais podem ser desenvolvidas com instituições parceiras da escola. Assim, 

inspirados pela LDBEN, distingue-se o sistema educacional do sistema escolar. Define-se como 

sistema educacional o conjunto inter-relacionado dos diferentes agentes educacionais (formal, 

informal e não formal, divididos e organizados nas diferentes regiões da federação). 

É importante ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) também 

preconiza o direito à educação, entendida de forma integral, pois afirma que a criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; reconhece que o desenvolvimento integral 

da criança e do adolescente requerem uma forma específica de proteção e, por isso, propõe um 

sistema articulado e integrado de atenção a esse público, do qual a escola faz parte, distinguindo 

também sistema escolar de sistema educacional. 

O Plano de Metas e Compromisso de Todos pela Educação também indica a importância da 

educação para o desenvolvimento do Brasil. Em seu art. 1º “a conjugação dos esforços da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica” (BRASIL, 2007).  

A lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 cria o Plano Nacional de Educação - PNE (Brasil, 

2014) para vigorar no decênio 2014-2024, apresenta dez diretrizes e vinte metas, seguidas das 

estratégias específicas de concretização, as quais contemplam iniciativas para todos os níveis, 

modalidades e etapas educacionais. A meta seis estabelece que, até 2024, 25% das matrículas do 

ensino básico devem ser em regime de tempo integral, englobando no mínimo 50 % das escolas 

públicas brasileiras 

Atualmente, com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC a educação integral tem 

como finalidade a formação e o desenvolvimento global dos estudantes, entendendo “a 

complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva.” Trata-se, a partir do 

exposto, de um compromisso com um modelo de educação contextualizada e articulada com a 

dinâmica cultural e social contemporânea. Um compromisso com ações de superação da 

fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento e que considere a sua aplicação na vida 

real” (BNCC, 2017, p. 14).  
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O conceito de educação integral presente na BNCC refere-se à construção intencional de 

processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. Entende-se que a ampliação da jornada pode ser um fator favorável, mas a 

educação integral demanda um currículo a altura da sua abrangência.  

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CURRÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO E NAS DIRETRIZES DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL  

Ao analisar o conceito de educação integral presente nas duas escolas corpus desta pesquisa, 

constata-se que o currículo prescrito exerce um papel central no funcionamento das unidades 

escolares, estabelecendo marcos gerais, quer seja para a organização espaço-temporal, quer para a 

organização didático-pedagógica das instituições. 

Por ser o currículo elemento de centralidade na extensão da jornada educativa em que se 

efetivam as principais mudanças na dinâmica escolar, vale citar Sacristán (2000), quando esclarece 

que o currículo não é um conceito, mas uma construção social e cultural definida pelo momento 

histórico de uma determinada época. O currículo envolve todo o movimento da formação escolar e 

nela as relações estabelecidas no interior da unidade de ensino, sejam elas administrativas, 

pedagógicas, epistêmicas ou políticas. 

Os documentos oficiais, o Currículo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e as 

Diretrizes do PEI, apontam que a educação integral deve ser assegurada a todos os alunos da  rede 

pública estadual, uma educação para o pleno desenvolvimento da pessoa, assegurando aos 

estudantes estratégias e metodologias para responder aos desafios cotidianos e garantir um ensino 

que cumpra função orientadora, que proporcione a cada um dos alunos o desenvolvimento de 

competências imprescindíveis: cognitivas e socioemocionais.  

O Currículo reconhece a autonomia e a construção da identidade como pontos fundamentais 

da educação básica. A autonomia para gerenciar a própria aprendizagem (aprender a aprender) e o 

resultado dela em intervenções solidárias (aprender a fazer e a conviver) devem ser a base da 

educação das crianças, dos estudantes, que têm em suas mãos a continuidade da produção cultural e 

das práticas sociais. 

O Currículo Paulista, considera as características afetivas e cognitivas, como capacidade de 

resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar aprendendo e agir de modo cooperativo e a 
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autonomia e a construção da identidade como pontos fundamentais da educação básica. Portanto, o 

conceito de educação integral não se limita à jornada escolar ampliada. 

A Escola Senador Adolfo Gordo, de jornada parcial,  tem como princípios presentes no 

Currículo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo: a escola que aprende; o currículo 

como espaço de cultura; as competências como eixo de aprendizagem; a prioridade da competência 

de leitura e escrita (nesse aspecto a avaliação externa tem uma forte influência, pois tende a 

privilegiar o trabalho com Língua Portuguesa e Matemática); a articulação das competências para 

aprender; e a contextualização no mundo do trabalho, considera-se também, os recursos cognitivos, 

afetivos e sociais dos alunos. 

Ressalta-se que a Escola Senador Adolfo Gordo apresenta o dobro do número de alunos 

atendidos na Escola Oswaldo Aranha e oferece ensino fundamental - anos finais, ensino médio, 

educação de jovens e adultos, além de um número menor de funcionários. As escolas com jornada 

parcial contam com docentes de diversas categorias (titulares de cargo, estáveis, contratados), sendo 

que a alguns foram atribuídas poucas aulas e consequentemente, estes não criam vínculo com a 

escola e não participam das reuniões pedagógicas, o que dificulta sua integração e sua formação 

continuada. 

A Escola Oswaldo Aranha, com jornada integral, além dos princípios presentes no Currículo 

da Secretaria, apresenta como eixo central a integração da Base Nacional Comum com a Parte 

Diversificada do Currículo, e tem como fatores subjetivos a referência e a excelência, e como fator 

objetivo o próprio tempo despendido nos estudos. Além disso, conta com metodologias 

integradoras que alicerçam a promoção do protagonismo dos estudantes e do desenvolvimento de 

competências cognitivas e socioemocionais, apoiando a integração do currículo e das aprendizagens 

previstas nos componentes das áreas de conhecimentos. O Projeto de Vida representa o eixo central 

da escola, alicerçado na Base Nacional Comum e articulado a todas as metodologias do programa 

(Diretrizes do Programa Ensino Integral, p. 23. 2014). 

Evidencia-se como diferença significativa a dedicação exclusiva de professores, a formação 

continuada, os salários diferenciados e um maior monitoramento e supervisão dos órgãos centrais. 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Para responder adequadamente ao desafio da educação integral na rede pública do estado de 

São Paulo, torna-se importante considerar como as relações sociais estão se efetivando, e quais 
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ordenamentos familiares e profissionais estão sendo delineados no mundo contemporâneo. A partir 

dessa primeira orientação é preciso reconhecer e atualizar o perfil dos estudantes que frequentam a 

rede pública do estado de São Paulo, além de considerar as características de cada região, o perfil da 

rede, sua estrutura física e burocrática. 

O desenvolvimento integral pressupõe que as áreas do conhecimento, além da aquisição da 

especificidade dos saberes técnicos e científicos, favoreçam um desenvolvimento que valorize os 

saberes comuns e experiências plurais. Dessa forma, os componentes curriculares e seus 

referenciais teóricos devem ser passíveis de novos ajustes. 

O ponto fundamental da educação integral está na possibilidade de integração dos saberes, 

para isso, é preciso reconhecer que as diferentes disciplinas exigem formas específicas de ensino, 

eleger aprendizagens comuns a várias disciplinas pode constituir um bom caminho para se chegar 

ao conhecimento, numa lógica investigativa, que permita explorar as diversas possibilidades de 

aprendizagem dos alunos. Agregar por áreas propicia relações mais consistentes dos conteúdos 

entre si e com a cultura dos alunos; e ainda, ao estabelecer metas ligadas a objetivos comuns ou 

mais amplos do que o domínio de conteúdos isolados, as várias formas de integração podem 

embasar um processo contínuo de avaliação. 

Muitas escolas com jornada parcial encontram no trabalho com metodologias ativas,  na 

aprendizagem por  projetos a efetivação de trabalhos pedagógicos, na busca pela articulação e 

comunicação entre as disciplinas, no sentido de  integrar as áreas do conhecimento por meio da  

pesquisa e mediação dos professores e estudantes, além do que esta metodologia se constitui em 

mudança curricular quando não prevê um tempo cronometrado para cada atividade, atribuindo 

sentido ao ensino e a aprendizagem. Dessa forma, a perspectiva de uma educação integral deve 

agregar elementos essenciais da formação, superando a fragmentação e a hierarquização do 

conhecimento e da experiência.  

A análise dos documentos permitiu identificar que a educação integral surge como desejo de 

democratização e busca por um desenvolvimento humano mais igualitário. Segundo Giolo (2012), 

esse desejo impõe o enfrentamento das desigualdades sociais historicamente marcadas pelo sistema 

educacional e dadas, entre outros aspectos, pela entrada tardia das camadas populares na escola em 

condições adversas. 

Nessa perspectiva, a educação integral se confunde com a própria história da educação, a 

qual tem como princípio histórico a formação integral para todos, sem distinção de classes. 

Compreende-se que a educação se constitui, com base nas experiências e ideais historicamente 
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produzidos, para universalização qualificada de todos os níveis e modalidades de ensino, na 

construção coletiva de políticas públicas, da importância do envolvimento e participação dos vários 

setores e dos diferentes atores sociais comprometidos com a desejada educação integral. 

Finalmente, resta reiterar que a educação integral não se restringe apenas ao tempo de 

permanência do aluno na escola, pois a educação integral pressupõe a "articulação de 

conhecimentos, de saberes, de vivências, que fazem parte da constituição mesma do ser humano e 

que vincula o processo humanizador para qual a escola precisa abrir a porta" (Coelho, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa buscou trazer análise dos conceitos de educação integral, utilizando como objeto 

de pesquisa duas escolas da rede estadual de São Paulo, na perspectiva da possibilidade do 

desenvolvimento de uma educação integral em jornada parcial e de constatar como as duas 

instituições se apropriaram das proposições da educação integral.  

Observou-se que aspectos referentes à concepção de educação integral estão sendo 

trabalhados de maneira distinta nas escolas estaduais. Essa constatação revela uma limitação não só 

por conta da compreensão dessa temática, como pelo fato de a jornada estendida ser um fator 

diferencial, sinalizando para a necessidade da ampliação do debate a respeito de educação integral 

em escola de jornada parcial. 

A análise dos documentos das unidades escolares se limita ao chamado currículo prescrito, 

apontam que apesar de as atividades desenvolvidas revelarem um esforço significativo na elevação 

da qualidade da educação, ainda há desafios a serem superados. Os textos das propostas não 

especificam como trabalhar na escola os conhecimentos provenientes da cultura dos estudantes. 

Apesar de considerarem que os saberes dos estudantes devam ser valorizados, não apontam como 

devem ser integrados ao currículo. 

O currículo deve ser integrador, e o estudante ser reconhecido como sujeito de direitos, que 

deve ter garantida uma participação autônoma e solidária, de forma a aprimorar a criticidade, a 

colaboração, a responsabilidade e a autonomia com vistas ao desenvolvimento pleno. 

No entanto, é necessário considerar - no âmbito da educação integral - a importância da 

proposta pedagógica, do regimento escolar, do sistema de avaliação, da gestão democrática, da 

organização da escola e o quanto o lado político regimental da organização do ensino público 

favorece a educação integral, articulada com outros tempos e espaços de convívio social. 
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Observa-se na bibliografia consultada, que o conceito de tempo integral suscita várias 

discussões a respeito da articulação dos saberes dos alunos e comunidades, com diferentes 

linguagens e experiências que envolvem e integram conhecimentos.  Ressalta-se que as formas de 

gestão e organização da instituição (escola, organização social ou projeto), sua relação com o 

território, a rede de agentes envolvidos, as práticas pedagógicas (como trabalho com projetos, 

utilização das novas tecnologias, formação de educadores) e as estratégias de avaliação. 

Verifica-se que a questão da educação integral vem se apresentando como um grande 

desafio que carece de recursos, pesquisas, diálogo, comprometimento, valorização e formação 

continuada dos profissionais da educação, projetos pedagógicos compatíveis com a realidade e 

capazes de orientar e estruturar um trabalho voltado para as mudanças que necessitam ser 

materializadas nas escolas, principalmente no que se refere à integração curricular e à valorização 

de saberes oriundos das diferentes culturas e conhecimentos que chegam às instituições de ensino. 

Portanto, independente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral, se 

refere à construção intencional de processos educativos, sobretudo, de relações que visam à 

integração, seja de conteúdo, seja de projetos, seja de intenções. 

 Pode-se concluir que as escolas analisadas caminham em patamares distintos, mas que de 

alguma forma sinalizam para uma concepção de educação integral presente na rede. Nesse sentido, 

as condições institucionais favoráveis são imprescindíveis para viabilizá-la. 
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Resumo 

O presente estudo propõe uma análise dos conceitos de educação integral construídos ao longo da 
história da educação brasileira, com destaque para São Paulo, na intenção de verificar a possibilidade de 
garantir uma educação integral em escola de jornada parcial. As abordagens aqui expostas pautam-se na 
dissertação de mestrado intitulada “Educação Integral no Estado de São Paulo: As propostas de 
Jornada Integral e Jornada Parcial em duas unidades da rede pública (2012-2016)”. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa qualitativa, a partir da legislação e dos documentos oficiais produzidos pela 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e os documentos das duas unidades de ensino corpus 
da pesquisa: uma que aderiu ao Programa Ensino Integral (PEI), Escola Estadual Oswaldo Aranha, e 
uma que não aderiu a nenhum Projeto ou Programa, Escola Estadual Senador Adolfo. O referencial 
teórico utilizado para fundamentar a análise de educação integral contou com as contribuições de Paro 
(1988,2009), Moll (2012), Cavaliere (2002) e Coelho (2004,2009). As análises evidenciaram que os 
assuntos relacionados à educação integral em escola de jornada parcial não são diretamente 
investigados. Constata-se o estabelecimento de relação entre a educação integral e a ampliação do 
tempo escolar.  

Palavras-chave: Educação Integral. Jornada Integral. Jornada Parcial. Currículo. 
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PRÁTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM CONTEXTOS 

TUTELADOS 

Wellynton Rodrigues da Silva – SEE- São Paulo 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) tem 

investido em políticas que ano a ano intensificam tanto o trabalho quanto a cobrança e 

responsabilização destes sujeitos, gestores e outros agentes escolares que trabalham nessa rede de 

ensino.  

As justificativas – ad hoc – dos tomadores de decisão assentam-se na necessidade de se 

fazer frente aos pífios resultados na aprendizagem apresentados nas avaliações externas aplicadas 

aos mais de quatro milhões de alunos dessa rede de ensino.  

 O desempenho nessas avaliações é medido por meio de instrumentos avaliativos 

padronizados e matrizes complexas, e não leva em consideração a realidade social de professores, 

alunos e comunidade escolar, tampouco, em termos de (...), as culturas escolares. 

 Somada a ação de desprestígio da realidade objetiva dos sujeitos que interagem na escola, 

vale ressaltar a falta de insumos materiais de todo tipo, tanto na estrutura escolar (prédio), quanto na 

aquisição de materiais didático/pedagógicos que facilitem o trabalho docente resultando no 

atendimento adequado aos que estudam, trabalham e utilizam os serviços da escola. Em termos 

objetivos, não é desonesto afirmar que a atenção a estas questões são negligenciadas de forma 

explícita e intencional. 

Em 2012, São Paulo dá início ao seu Programa de Ensino Integral (PEI), instituído pela Lei 

nº 1.164. Este Programa marca uma nova política para educação no estado e dá início a uma série 

de mudanças cujos objetivos pautavam-se na implementação de um novo currículo, ampliação da 

jornada de professores e alunos, ações de formação e valorização do magistério público atuante 

neste ‘modelo’ de escola.  

Inicialmente o programa contava com 16 escolas previamente selecionadas pela secretaria 

de educação, mas previa ampliação deste para outras escolas nos anos posteriores. Essas escolas 

estavam localizadas na capital Paulista.   
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Na investigação ora relatada, a preocupação recaiu sobre a análise da formação continuada 

oferecida aos professores atuantes nesse ‘modelo’ de escola, especialmente a que acontece no 

interior da unidade escolar. É importante destacar que, dentre as premissas que orientam, organizam 

e estruturam esse Programa, a formação em serviço dos professores é posta como um dos pilares de 

sustentação e espera-se que a mesma dê conta de treinar os professores para utilizar os métodos e 

procedimentos necessários para aplicação do novo currículo, mas não dentro das reflexões, 

projeções e possibilidades do coletivo escolar, imperioso e importante é atingir e manter-se dentro 

dos padrões exigidos pela administração central.  

Tal política foi pensada oficialmente para abolir a evasão/abandono dos alunos e alavancar o 

rendimento escolar, e com isso, melhorar os índices pré-estabelecidos para cada escola. A 

preocupação com as condições objetivas de trabalho e a formação continuada dos professores, nos 

termos que possibilitam reflexão qualitativa sobre o fazer docente (GIOVANNI, 2003), na realidade 

ocupou só o discurso, sua efetividade mostrou-se ambígua e contraditória. 

EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONTEXTOS E CONCEPÇÕES 

 As inquietações sobre educação integral no Brasil permeiam o cenário social e político já há 

algum tempo. Existem estudos que apontam para essa discussão já nas primeiras décadas do século 

passado. Cavaliere (2010) aborda a concepção de educação integral defendida por Anísio Teixeira – 

o primeiro a defender e trabalhar com essa noção no Brasil, segundo a pesquisadora – e as 

discussões em torno das reformas propostas para educação brasileira nas primeiras décadas do 

século XX. Afirma que este debate dividiu políticos, instituições e intelectuais das mais variadas 

correntes ideológicas.  

De um lado o grupo dos renovadores liberais que defendiam uma educação gratuita, laica, 

democrática e de qualidade, que preparasse os cidadãos para fortalecer a base democrática no país. 

Tais renovadores lutavam por políticas que possibilitassem não só a expansão, mas também a 

excelência no atendimento às crianças. Em oposição estavam os autoritários e elitistas 

conservadores, que defendiam uma educação tradicional, de cunho mais domesticador, muitas 

vezes defendendo os interesses da igreja católica e abrindo espaço para o privatismo. 

A ideia dos liberais era ampliar o tempo de permanência e atividade dos alunos na escola e, 

consequentemente, diversificar suas atividades culturais, físicas e sociais no espaço escolar, assim 

como em outros espaços – essa era a concepção que possuíam de educação ampliada. 
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Do lado conservador destacavam-se as correntes autoritárias e elitistas, cuja proposta de 

escola de ensino integral tinha por objetivo a “(...) ampliação do controle social e dos processos de 

distribuição criteriosa dos indivíduos nos segmentos hierarquizados da sociedade” (CAVALIERE, 

2010, p. 249). O extremo desta concepção verificou-se, segundo a autora, na proposta da Ação 

Nacional Integralista (AIB), criada como movimento cultural que se transformou em partido 

político em 1935. 

Entre os liberais defensores da ideia de educação integral, que visava à ampliação das 

funções da escola e o seu fortalecimento destaca-se Anísio Teixeira, um dos signatários do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Segundo Cavalieri (2010) é Anísio Teixeira que se 

destaca por parte dos liberais, elaborando teórica e tecnicamente, as bases para a implementação 

dessa concepção de educação integral. Dentre os que defendiam essa ideia de uma educação 

primária ampliada, destacam-se: Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. 

De acordo com Cavalieri (2010) as justificativas por parte dos liberais para ampliação do 

tempo de permanência das crianças na escola estavam pautadas nos seguintes argumentos: 

a) a família e a sociedade não conseguem socializar as crianças; b) as crianças 

deveriam ser preparadas para agir como cidadãos no coletivo; c) o advento da ciência 

trouxe inovações que a escola não podia deixar de incorporar como novos processos 

procedimentos e metodologias; d) que a escola deveria preparar para se viver o hoje na 

realidade do seu contexto. (CAVALIERE, 2010, p. 254). 

Esses argumentos estavam fundamentados em levantamento feito por eles, no qual 

apontavam que a educação não estava mais dando resposta às múltiplas e variadas demandas que a 

ela se apresentavam e que as escolas não estavam mais sendo eficientes manter as crianças 

estudando, uma vez que, nesse momento, a evasão apresentava números alarmantes. 

Em São Paulo, a política de educação integral implantada no estado segue o movimento de 

expansão deste modelo de ensino nos vários sistemas de ensino de todo o Brasil. O levantamento 

bibliográfico efetuado na CAPES e nos grupos de trabalho dos principais congressos e seminários 

que se ocupam com as questões educacionais, dá conta de qualificar essa temática como objeto 

importante no debate e reflexão sobre as políticas para educação no Brasil. 

A proposta Paulista de educação integral prevê a expansão do tempo de permanência dos 

alunos em algumas escolas, diminuição do abandono e evasão escolar e a melhoria do rendimento 

dos estudantes por meio de um currículo diferenciado. Para dimensionar melhor o exposto é 

importante registrar que o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo é o maior do Brasil, com mais 
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de quatro mil escolas, mais de quatro milhões de estudantes e mais de duzentos e vinte mil 

funcionários. 

 Dentre as medidas e mudanças propostas pelos dispositivos legais que amparam esse 

modelo de escola vale a pena destacar, na íntegra, o que estipula o artigo 1º e o parágrafo único da 

LC nº 1.164 de 04 de janeiro de 2012, que criou o Programa Ensino Integral: 
Artigo 1º - Fica instituído o Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI aos 

integrantes do Quadro do Magistério em exercício nas Escolas Estaduais de Ensino 

Médio de Período Integral, caracterizado pela exigência da prestação de 40 (quarenta) 

horas semanais de trabalho, em período integral, com carga horária multidisciplinar ou 

de gestão especializada. 

Parágrafo único - Ao integrante do Quadro do Magistério em Regime de Dedicação 

Plena e Integral - RDPI é vedado o desempenho de qualquer outra atividade 

remunerada, pública ou privada, durante o horário de funcionamento da Escola 

Estadual de Ensino Médio de Período Integral. (SÃO PAULO, 2012) 

 A referida lei regula todas as ações da escola de ensino integral e seus agentes. No artigo 2º 

fica explicitado que a escola inserida no programa deve expandir seu horário de atendimento aos 

alunos, para uma carga horária integral, no intuito de formar indivíduos “autônomos, solidários e 

produtivos (...) com conhecimentos, valores e competências dirigidas ao pleno desenvolvimento da 

pessoa humana e seu preparo para o exercício da cidadania”. (SÃO PAULO, 2012) 

A FORMAÇÃO EM SERVIÇO DOS PROFESSORES 

Ao tratar da formação continuada dos professores, a referida legislação determina em seu 

artigo 7º, parágrafo VII, que esses profissionais deverão participar das Orientações Técnicas 

relativas à sua atuação na escola e de cursos de formação continuada, mas não especifica como 

serão feitas estas orientações, nem como serão estes cursos de formação continuada.  

Essa Lei descreve as atribuições dos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem no 

âmbito das escolas que farão parte do Programa de Ensino Integral, já a organização específica que 

trata da operacionalização das ações de formação de alunos e professores, esta última com 

organização e operacionalização específicas dada a imposição que o seu objeto de trabalho lhe 

impõe, é normatizada pelas resoluções. 

A formação continuada dos professores aparece como uma das premissas do Programa de 

ensino integral e é disciplinada pelas Resoluções SE nº 61, de 6 de junho de 2012, Lei 
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complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012, Resolução SE nº 6, de 29 de janeiro de 2013, 

Resolução SE 52, de 2 de outubro de 2014, Resolução SE 19, de 2 de abril de 2015, e também pelo 

material de apoio que orienta gestores e professores, elaborado por técnicos e especialistas da SEE. 

Assim, a concepção de escola de ensino integral do Estado de São Paulo parte do princípio 

de que, o aumento de tempo de permanência na escola favorece alunos e professores – alunos, 

porque terão mais tempo e mais oportunidades de aprender por meio de novas metodologias e 

atividades diversificadas – e professores, porque terão mais tempo com os seus alunos e melhores 

condições de trabalho, com tempo inclusive previsto para investir em sua formação continuada.   

A formação continuada dos professores e funcionários da rede estadual de ensino, em nível 

central, está a cargo da secretaria de educação e suas ações são concebidas e organizadas pela 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo (EFAP).  

Regionalmente a formação é planejada e executada sob a responsabilidade das Diretorias de 

Ensino. 

A formação continuada dos professores na rede de ensino do estado de São Paulo é 

garantida por lei e está organizada por meio de Resoluções. A sua implementação e execução é 

bastante controversa, pois além de ter seus princípios forjados numa legislação autoritária, com 

decisões extremamente hierarquizadas, não considera as reais necessidades da escola e dos 

professores, condições estas postas em relevo em vasta literatura científica, por vários 

investigadores brasileiros e estrangeiros (GATTI 2008, GIOVANNI 2003, CANDAU 2007, 

MARCELO 2009). 

É importante salientar que a temática sobre formação continuada de professores ganha 

destaque na academia com expansão significativa no número de investigações a partir da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei 9394/96, que 

reafirma a importância e possibilita a ampliação da discussão e desenvolvimento do conhecimento 

sobre as concepções de formação continuada de professores que permeiam políticas, legislações, 

práticas e procedimentos. 

A importância do debate sobre a formação continuada de professores que se estabeleceu 

após a promulgação dessa Lei definiu um marco importante no tratamento dessa temática, e cria um 

novo cenário aos pesquisadores em educação no Brasil. 
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CAMINHOS E ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

A partir das inquietações iniciais, iniciou-se pesquisa no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 

(CAPES), para mapear as investigações acerca da formação continuada de professores em contextos 

específicos de educação continuada, e também nos Anais da Associação Nacional de Pesquisadores 

em Educação - ANPED. 

Os dados coletados foram organizados em tabelas, com base nos seguintes critérios: Total da 

produção de pesquisas sobre formação continuada, foco para o qual se voltam, local e período de 

realização das pesquisas, tipo e perspectiva abordada: professores atuantes em escolas de ensino 

integral destinatários das ações de formação continuada e centrada na escola. 

Do total de 3493 dissertações cadastradas na CAPES no período de 1996 a 2012, que 

tratavam de formação de professores, apenas 08 focalizava a formação continuada em contextos de 

ensino integral, já as teses, do total de 725, apenas 02 preocupava-se da temática referida. Já nas 

reuniões da ANPED, do total de 475 trabalhos apresentados que focalizam a formação de 

professores, apenas 02 tratam das questões de formação continuada de professores nas escolas de 

educação integral. 

Vale ressaltar que a maioria desses trabalhos foram produzidos na região sudeste do Brasil. 

Paralelamente à Revisão Bibliográfica realizou-se a leitura de autores cujos estudos 

forneceram as bases teóricas para a este estudo: Marcelo (2009), para compreensão do processo de 

formação e desenvolvimento profissional de professores, construção de identidade e conhecimentos 

de base necessários ao exercício do magistério; Marcelo (2009), Barroso (1997), Tardif (2002), 

Marin (1995), Candau (2007), Giovanni (2003) e Hargreaves (1998), com estudos que permitem 

conceituar formação continuada, bem como explicitar as relações entre saberes docentes, formação 

e situações de trabalho; Marcelo (2010), García Del Dujo (2004) e Garcia Del Dujo &José M. M. 

Rodríguez (2007), com o conceito de autoformação no processo de desenvolvimento profissional de 

professores; Viñao Frago (2000 e 1996), com conceitos de cultura escolar, cultura dos professores e 

cultura dos gestores; Hargreaves (1998), Fernandes (2014), com contribuições para o entendimento 

dos conceitos de ensino integral, intensificação e proletarização.  

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, envolveu: análise documental e 

observação de campo em uma escola pública estadual de ensino integral localizada na cidade de 

São Paulo e entrevistas com 05 professores, 01 gestor e professores coordenadores dessa unidade 
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escolar. Tratou-se de estudo analítico-descritivo das ações de formação continuada dos professores 

da rede estadual de ensino do estado de São Paulo, atuantes em escola de ensino integral. 

DADOS COLETADOS/ANÁLISES 

 No que tange à formação continuada de professores no PEI, as normas e procedimentos são 

orientados por uma série de documentos (leis, decretos e resoluções). Os textos oficiais, a 

observação e entrevistas apontam para ambiguidades e contradições, que ao longo da investigação 

foram evidenciadas em vários momentos. Os dados coletados por meio dos documentos 

demonstram um discurso carregado de autoritarismo. 

 A formação continuada se consolida em treinamentos onde os professores não são ouvidos. 

As temáticas, conteúdos e metodologia são escolhidos com base nas determinações dos órgãos 

centrais, ficando muito claro a supervalorização da técnica e da prática em detrimento da teoria. Há 

monitoramento e um excesso de pressão sobre as atividades desenvolvidas na escola além de uma 

preocupação desmedida com a implementação do currículo sendo que tudo gira em torno disso e da 

superação de metas.  

 A formação continuada deve servir para que todos trabalhem de forma uniforme e 

padronizada. O melhor caminho para se conseguir isso, na concepção da secretaria de educação é 

utilizando um espaço que é, teoricamente, garantido aos professores para sua formação na escola e 

fazê-los trabalhar, ao invés de formarem-se, pois a formação deve ser convertida em técnicas e 

metodologias para ensinar aquilo que a secretaria quer que ensinem, sempre seguindo padrões que 

são considerados de excelência para os professores e alunos. A esse respeito a própria secretaria de 

educação afirma que “(...) No Programa Ensino Integral (...) a Formação Continuada dos 

profissionais é uma das práticas que contribui para que a escola alcance as metas estabelecidas (...) 

(SÃO PAULO, 2014, p. 16). Assim também se posicionam os gestores da escola pesquisada, 

afirmando que “(...) o trabalho no PEI é meta, superação de metas o tempo todo, nós formamos eles 

(os professores) nos princípios e premissas do PEI, para eles se formarem e apresentarem 

resultados” (Entrevista – Coordenadores) 

 A secretaria de educação, diretoria de ensino e também os gestores da escola, veem os 

professores como “mal preparados, resistentes, individualistas”, considerando assim que os 

professores precisam de uma formação dentro de padrões que consideram o correto, formatando-os 

para fazer aquilo que consideram ser necessário. Para isso, monitoram as suas ações e cobram-lhes 
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resultados na aprendizagem dos alunos de forma intensa e constrangedora, dada a padronização de 

atividades iguais para escolas e alunos diferentes. 

 Apesar disso, não se pode deixar de ressaltar que este Programa tem um discurso, do ponto 

de vista teórico, muito avançado e progressista para se pensar sobre a formação continuada de 

professores numa outra perspectiva – entretanto, o discurso não se concretiza na prática. O que se 

põe no papel fica só no papel e nos discursos elaborados nos gabinetes, na prática, só se repete o 

que há décadas este estado vem ditando em termos de formação em serviço para os seus 

professores.  

 Durante a observação foram registrados momentos de muita tensão entre professores e 

gestores da escola além de duras críticas aos gestores dos órgãos centrais. A observação da rotina 

evidenciou uma sobrecarga de atividades cujo objetivo pautava na superação de metas estipuladas 

pela administração central; excesso de cobrança e controle das ações e tempos dos sujeitos e falta 

de autonomia.  Os pontos aludidos sugerem uma intensificação do trabalho dos professores, que nos 

termos de Fernandes (2014) contribui para pauperização do trabalho docente, não só o 

empobrecimento material, mas também o pessoal e intelectual, pois não é dada a esses indivíduos a 

chance de investir em seu desenvolvimento, o que aproxima o trabalho do professor à 

proletarização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação continuada oferecida aos professores atuantes nesse modelo de escola de ensino 

integral se dá de forma totalmente centralizada nas decisões dos órgãos centrais, numa concepção 

tradicional, de cunho autoritário, formalista, tecnicista e utilitário.  

Nessa perspectiva, alguns aspectos podem ser evidenciados quanto ao espaço em que ocorre 

a formação que demonstra hierarquização e valorização dos espaços externos à escola. Segundo os 

professores, os espaços da SEESP – Escola de Formação de Professores e DE – são melhores, mais 

equipados e mais agradáveis para realização de ações formativa. Embora seja enfatizado nas 

premissas do programa, em especial no tocante à formação continuada dos professores, de que a 

escola é o núcleo mais importante para que se desenvolvam as ações formativas, essa retórica não 

se confirma de fato na prática, e o espaço da escola onde acontecem as formações é carente de 

recursos materiais para assegurar maior conforto e organização aos professores. A formação não 

toma a escola como lócus. Os tempos para formação são garantidos por lei, mas acabam por ser 
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pulverizados, manipulados e utilizados para a realização de atividades de orientação, treinamento, 

tarefas burocráticas e administrativas. 

A “formação” oferecida aos professores centra-se, pois, em aspectos administrativos e 

burocráticos, priorizando-se as orientações técnicas na SEE e DE, e os cursos em EAD, muito 

criticados pelos professores. Já na escola, as ações são denominadas de ATPC e acabam por replicar 

as formações oferecidas nos órgãos oficiais. Está organizada em modelos padronizados, nos quais 

as ações são concebidas pela administração central e não cabem alterações por parte dos agentes 

responsáveis por essas ações dentro da escola. Na SEE/SP a formação fica a cargo de especialistas 

que trabalham na EFAP e, nas diretorias de ensino, a formação fica a cargo dos supervisores e 

professores coordenadores de núcleo pedagógico, enquanto nas escolas a formação fica a cargo do 

diretor de escola e os coordenadores pedagógicos. Confirmam-se as hipóteses de que o Programa de 

Ensino Integral não cria as condições necessárias, nem avança no sentido de romper com as 

concepções tradicionais de formação continuada de professores, o que faz é intensificar o controle 

sobre os sujeitos, tempos e espaços para garantir a aplicação integral do currículo, o cumprimento 

de metas e a obtenção de bons resultados em avaliações estandardizadas. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar dados de uma pesquisa realizada sobre as ações de formação 
continuada de professores no âmbito das escolas de ensino integral do Estado de São Paulo. O estudo 
analisou documentos, ações e concepções que permeiam as práticas formativas dos professores e 
gestores atuantes na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo. Destaca a percepção dos 
professores/gestores com relação às ações formativas, seus desdobramentos e impactos no processo de 
ensino/aprendizagem. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, realizada por meio de análise de 
documentos, questionários, entrevistas com os professores/gestores e observação do ambiente e rotina 
de trabalho. Forneceram apoio teórico à pesquisa: Marcelo (2009, 2010), Tardif (2002), Marin (1995), 
Candau (2007), Hargreaves (1998), e Giovanni (2003), que tratam da formação continuada, 
desenvolvimento profissional dos professores e saberes docentes. As análises apontam que a formação 
continuada dos professores é organizada numa perspectiva racional e instrumental, de forma vertical e 
desarticulada das necessidades da escola e dos professores. Sua operacionalização visa dotar os 
professores de subsídios técnicos para aplicação e reprodução do currículo Paulista, justificada na busca 
da melhoria da qualidade da educação oferecida em sua rede de ensino.  

Palavras-chave: Formação continuada de professores; Escola de ensino integral; Formação centrada 
na escola; Currículo Paulista; Cultura de gestores e professores. 
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Resumo 

Este painel reúne pesquisadores que focalizam o social de modo discursivo e estão preocupados em 
entender como vem sendo significado o campo do currículo no que se refere às metodologias ativas, 
competências e redes políticas. O primeiro e o segundo texto problematizam questões referentes à 
educação básica e suas políticas, enquanto o último texto está envolvido em assuntos referentes ao 
ensino superior e o professor. O primeiro trabalho traz como discussão o Projeto Faz Sentido 
organizado pelo Instituto Inspirare e elaborado para mostrar como é possível, por meio da BNCC, 
trabalhar os conteúdos. Argumenta que se trata de um projeto que tenta preencher a falta de 
metodologia da Base Nacional Comum Curricular e, em contraponto, defende que a falta deve ser 
constitutiva do currículo. O segundo trabalho problematiza políticas que estão pautadas no discurso 
pela igualdade e que acabam no desenvolvimento de competências. Por meio da defesa de um currículo 
enquanto produção cultural, o texto busca desconstruir a ideia de que uma identidade fixa no sujeito 
seja capaz de garantir a igualdade em questão; ao contrário, tal identidade fixa tende a bloquear a 
diferença por desconsiderar a educação enquanto uma relação intersubjetiva. Por essa razão, as 
competências são vistas como um projeto fracassado, uma vez que o currículo é fluxo e movimento. 
Por fim, o terceiro trabalho reflete sobre o papel do professor no ensino superior diante das 
metodologias ativas e de uma educação em crise, uma vez que existe um discurso de culpabilização do 
professor pelo fracasso educacional, atrelado à discussão das competências cognitivas e 
socioemocionais.  

Palavras-chave: Currículo; Redes; Competências; Igualdade; Professor; Metodologia. 

PROJETO FAZ SENTIDO: REDES DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS QUE DISPUTAM O 

CURRÍCULO 

Hellen Gregol Araujo – UERJ 

INTRODUÇÃO 

A busca pela qualidade da educação tenta marcar o campo das políticas públicas 

educacionais e curriculares. Estima-se que um currículo inovador será garantidor da qualidade em 

questão e pouco se problematiza o que vem sendo pensado enquanto uma educação de qualidade. 

Nesse terreno turvo de apostas diversas e em um movimento global, instituições das mais diversas 

expõem sua disponibilidade para sugerir diferentes formas de ensinar e garantir a aprendizagem. 

Importante mencionar que este trabalho está comprometido em defender que a 

homogeneidade pretendida é, desde já, um projeto fracassado. O que não significa que a 

implementação da política não gerará efeitos; ao contrário, os efeitos existem, mas de modo algum 

são garantidores da oferta de um currículo igual ao outro. 

Desde a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2015, 

instituições filantrópicas se mobilizaram com um apoio incontestável ao projeto. A força com que 

instituições conseguiram adentrar e apoiar políticas públicas como a BNCC demonstra que não se 
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trata de uma causalidade, mas de um movimento que tem interesse em apoiar políticas públicas que 

visam a tentativa do controle do outro e a homogeneidade em nome de uma igualdade.  

 Ball (2014) vem fazendo um movimento de análise das redes nas políticas educacionais, no 

sentido de problematizar como essas redes estão se constituindo internacionalmente e no Reino 

Unido. A etnografia das redes é considerada pelo autor potente, tanto do ponto de vista teórico 

quanto metodológico, para explorar as políticas educacionais globais. Macedo (2014; 2019) 

também constitui esse movimento, com foco na diferença e no currículo, analisando o envolvimento 

de organismos interacionais como OCDE e Banco Mundial, assim como dos Parceiros da Educação 

e Movimento Todos Pela Base no Brasil.  

Este trabalho focaliza a rede criada pelo Instituto Inspirare¹ e apresenta suas articulações 

para o desenvolvimento do Projeto Faz Sentido.  A plataforma do projeto é uma página aberta, que 

disponibiliza conteúdos de modo gratuito para todas pessoas que tiverem interesse. O projeto 

apresenta concepções de currículo, jovem/adolescente, avaliação, gestão, entre outros. Isso define, 

de certa forma, concepções curriculares a serem desenvolvidas. 

 O aporte teórico utilizado refere-se a uma perspectiva pós-estruturalista, que interpreta o 

social de modo discursivo. Nessa perspectiva teórica, analiso como certas hegemonias se 

estabelecem e como constituem aquilo o que Laclau nomeou “um sistema organizado de 

diferenças” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p.214).  

 Vem sendo possível identificar que tais instituições, por meio de seus depoimentos, notícias, 

falas de representantes, reforçam a educação básica como algo constituído por uma falta, a ausência 

de proposição, igualdade e homogeneidade. Ao contrário do que as instituições defendem, 

argumento junto a Laclau e Mouffe (2015), que a falta é algo constitutivo do social e não deve ser 

negada, ao contrário, a ausência de plenitude questiona as verdades absolutas. 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: O APOIO A UM PROJETO PARA TODOS 

A proposta da BNCC, posteriormente homologada, angariou diversas opiniões, seja no 

meio acadêmico, nas mídias, jornais e instituições que a algum tempo vêm se posicionando para 

apoiar ou se contrapor a proposta em questão. Em síntese, existe um público que é a favor de uma 

base para todos. Na maioria das vezes essa defesa vem agregada ao argumento de que é preciso 

oferecer a mesma oportunidade de acesso para todos. Em contrapartida, existe um público que é 
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contra a BNCC, com diferentes formas de se posicionar: alguns irão defender outro modelo de 

Base, enquanto outros vão defender a ausência de uma Base, seja ela qual for.  

 Qualquer política quando analisada precisa ser referenciada pelo seu contexto. O contexto 

educacional brasileiro agrega diversas demandas, seja por um plano de carreira digno para os 

professores, por melhores condições de trabalho, segurança, infraestrutura, tecnologia, 

acompanhamento dos jovens em situações de vulnerabilidade, alimentação, entre outras. Ainda 

assim, as questões curriculares são comumente atreladas apenas aos conteúdos e aos processos de 

ensino e aprendizagem, desconsiderando essas outras dimensões contextuais.  

 Quanto ao conteúdo e a proposta de reestruturação curricular da BNCC, os conteúdos para o 

ensino fundamental não trazem novidades expressivas, aparentando apenas uma reorganização do 

que já é praticado nas escolas. Já para o ensino médio, as novidades ficam pelas disciplinas 

obrigatórias que serão somente Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. As demais disciplinas 

poderão ser escolhidas pelos estudantes por meio dos itinerários formativos. 

 A Base para o ensino médio é dividida em uma parte da formação geral básica (1.800 h) e 

outra que são os itinerários formativos (1.200 h). Os itinerários formativos são a parte na qual os 

estudantes poderão escolher o que querem estudar, de acordo com a disponibilidade de oferta da 

rede. Surge então o primeiro empecilho: a oferta de diferentes itinerários não será uma 

obrigatoriedade. A rede de ensino terá obrigatoriedade de oferecer no máximo 2 itinerários, dentre 

as opções estão: 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. 

 Essa questão é um dos pontos críticos aos itinerários. Se não é obrigatória a oferta de todos, 

caso a escola não possa oferecer determinado itinerário, o estudante continuará a estudar o que não 

tem interesse, devendo escolher entre as opções presentes. Outras questões referentes aos itinerários 

são abordadas por Lopes (2019), na qual destaca os efeitos que eles produzem nas identificações 

docentes. Existe uma trajetória disciplinar que pese as possíveis críticas a ela, é a profissão dos 

professores. Salienta, “modificar a organização curricular não é apenas modificar uma listagem de 

conteúdos, competências e habilidades, mas interferir em práticas discursivas educacionais e 

identificações docentes” (LOPES, 2019, p.79). 

 Os eixos estruturantes dos itinerários foram divulgados em 2019, são eles: Investigação 

Científica; Processos criativos; Mediação e intervenção social cultural; Empreendedorismo, que 

devem atender aos objetivos de aprofundar aprendizagens relacionadas as competências, consolidar 
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a formação integral, incorporar valores universais (ética, liberdade, democracia, justiça social, 

pluralidade, solidariedade e sustentabilidade), ter uma visão de mundo ampla e heterogênea 

(BNCC, 2018).  

 Na versão homologada da Base, isso deverá ocorrer por meio do trabalho com competências 

e habilidades a serem desenvolvidas e expressas em comportamentos. Macedo (2019) questionou o 

quanto pode ser problemático reduzir o ensino a um comportamento, capaz de ser representado. Ou 

seja, uma característica psicossocial capaz de dialogar com as competências e habilidades. A crítica 

de Macedo (2019) a esse modelo está em razão da intersubjetividade das relações, pois por 

exemplo, empatia não pode ser medida e avaliada. Em razão disso, defende “que se trata de uma 

característica da noção mesma de competência que tem sido posta em funcionamento pelo Germ 

que vai matando a educação, o germe da comparabilidade” (MACEDO, 2019, p.52). 

 Apesar de os itinerários estarem atrelados às competências e habilidades e definirem 

algumas expectativas, eles não vêm sendo definidos de modo metodológico para as redes de ensino. 

Esse pode ter sido um dos motivos que fez com que as secretarias de educação da Bahia, Alagoas e 

São Paulo procurassem/aceitassem o apoio do Instituto Inspirare em oferecer o modo como a Base e 

os itinerários poderão ser desenvolvidos. 

AS REDES  

Em meados de 2014 instituições começaram a se mobilizar e construir parcerias para apoiar 

políticas públicas educacionais. A rede que focalizo é o Instituto Inspirare, criado em 2011. Esse 

instituto atua por meio de quatro programas: Porvir, Iniciativas Empreendedoras, Laboratórios 

Educativos e o Educação Pública Inovadora. Atualmente, lançaram o Projeto Faz Sentido², que 

apoia e subsidia formação para as secretarias de educação dos estados da BA, AL e SP.  

A rede apresentada por meio da Figura 1 é uma tentativa de demonstrar o quanto instituições 

filantrópicas estão envolvidas em projetos e angariando parcerias que se relacionam também com 

outros projetos. Nas palavras de Ball (2014), a análise não pode ficar restrita à política pública, mas 

ao desenrolar de suas ações, redes “constituem comunidades de políticas, geralmente baseadas em 

concepções compartilhadas de problemas sociais e suas soluções” (BALL, 2014, p.29). Ball 

também denomina tais redes de participações multifacetadas. Por isso, medir o modo como projetos 

influenciam ou conseguem significar a política não é uma pretensão deste trabalho, mas sim, 

mostrar que essas relações existem, influenciam a política e não podem ser ignoradas, visto o 

protagonismo na mobilização, inclusive de padrões de aprendizagem.  
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Uma hipótese é que o descrédito das instituições públicas tem proporcionado aos 

empresários adentrarem com seus projetos salvacionistas. Refiro ao termo projeto salvacionista, 

uma vez que a homologação de políticas públicas não é garantidora do seu desenvolvimento. Isso 

faz com que instituições filantrópicas ofereçam esse serviço, muitas vezes, até mesmo pagando 

viagens para secretários de educação irem a outros países supostamente para descobrir como fazer 

um projeto de educação nacional, sob justificativa de aperfeiçoamento, tal qual identificou Avelar e 

Ball (2019) em pesquisa sobre a influência da Fundação Lemann nas políticas educacionais: 

Como exemplos de como reuniões e eventos são usados estrategicamente para ativar a 

rede, podemos destacar três seminários formativos na criação do MNLS (em uma 

longa série de eventos), organizado pela Fundação Lemann. O primeiro foi realizado 

em abril de 2013 na Universidade de Yale, em New Haven - EUA, que é referido 

pelos entrevistados e nos sites como o “momento da criação” do MNLS. Intitulado 

“Principais reformas educacionais: capacitando o Brasil para o século XXI”, o evento 

reuniu 35 participantes, incluindo membros do Congresso Nacional do Brasil, 

secretarias estaduais e municipais de educação, funcionários de fundações e 

organizações da sociedade civil e representantes de outras partes interessadas na 

educação brasileira. sistema (Yale News, 20133). O grupo brasileiro ouviu palestras 

de professores de Yale, administradores de escolas, formuladores de políticas e 

defensores de reformas que fizeram parte do desenvolvimento e promoção do 

Currículo Comum nos Estados Unidos. Segundo o site do Yale News, “durante o 

período em New Haven, os participantes discutiram a reforma da educação no Brasil e 

desenvolveram um plano de ação que poderiam ser implementados ao voltar para 

casa. (AVELAR; BALL, 2017, p.4, tradução nossa).³ 

Em termos gerais, os brasileiros convidados aos eventos que ocorreram nos EUA 

desenvolveram um planejamento a ser executado no Brasil. Esse é algum dos exemplos que torna 

difícil medir uma rede. Alguns momentos, é fácil perceber o poder que a Fundação Lemann exerce 

sobre as instituições públicas, mas tal fundação não é a única. O modo como o Instituto Inspirare 

está conseguindo agir exerce poder e influências nas redes de ensino dos estados da Bahia, Alagoas 

e São Paulo e tem a pretensão de expandir o projeto a nível nacional. Por essa razão que focalizo 

neste trabalho o desenvolvimento do Projeto Faz Sentido. 

PROJETO FAZ SENTIDO: A TENTATIVA DE PREENCHIMENTO DE UMA FALTA 

Inicialmente o Projeto Faz Sentido foi criada com objetivo de apoiar o ensino fundamental 

II, por meio de recomendações e práticas para auxiliar escolas e professores. “A plataforma Faz 
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Sentido oferece soluções, orientações e ferramentas que funcionam como um guia prático para 

orientar a construção de uma nova proposta de Ensino Fundamental, que busca dar sentido à 

educação para adolescentes do século 21” (GIFE, 2016). Os pressupostos a qual o projeto propõe 

segue uma lógica de mobilizar, organizar, realizar escutas, criar, definir, implementar, monitorar e 

avaliar.  

 Como mencionado anteriormente, as secretarias de educação deverão oferecer no mínimo 

dois itinerários a cargo da sua escolha. Além dessa e outras possíveis críticas a eles, um dos pontos 

que deixaram os profissionais de ensino confusos é o modo como esses itinerários deveriam ser 

oferecidos aos alunos. Face a essas dificuldades, instituições como o Instituto Inspirare encontram 

maior espaço para oferecer seus serviços de implementadores da proposta. 

 Em julho de 2019, enquanto secretarias de educação estão se esforçando para que a Base 

esteja nas escolas a partir de 2020, “Técnicos da Secretaria participam de formação para 

implantação do Novo Ensino Médio na rede estadual”. A notícia menciona:  

Técnicos da Secretaria da Educação do Estado (SEC) participaram durante esta 

semana, da primeira formação do Projeto Faz Sentido, em São Paulo, que busca apoiar 

ações e metodologias para a construção de um ensino voltado às necessidades dos 

estudantes e especificidades dos Territórios de Identidade onde elas estão inseridas. A 

formação dos educadores busca subsidiar as 565 escolas piloto da rede estadual de 

ensino da Bahia na construção dos seus itinerários formativos na implementação do 

Novo Ensino Médio.” “A parceria com o Projeto Faz Sentido iniciou em 2018, quando 

realizamos uma escuta com os diversos segmentos da comunidade escolar, 

educadores, gestores, funcionários, comunidade e, principalmente, estudantes, e que 

subsidiou a escrita do Referencial Curricular do Estado da Bahia da etapa da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental. Agora, queremos trazer esse trabalho para a 

implantação do Novo Ensino Médio, discutindo os itinerários formativos e flexíveis, 

que são baseados nas características específicas de cada escola”, destacou. (ASCOM / 

SEC, 2019) 

As secretarias de educação, nesse processo de “não saber como fazer”, procuram ajuda para 

construção dos currículos com instituições que buscam preencher esse vazio metodológico. O 

Instituto Inspirare deixa evidente que o Projeto Faz Sentido é feito com base em experiências que 

“deram certo” (em seu ponto de vista) e por isso são consideradas, transformadoras. Acontece, que 

toda e qualquer experiência não pode ser vista desprovida de contexto. Para Scoot (1998), a 
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experiência deve ser encarnada e situada, uma vez que estão envolvidas em eventos linguísticos que 

não são eficientes o suficiente para expressá-la.  

 Para pensar o currículo, a experiência é disseminada como sendo capaz de se localizar em 

qualquer espaço, nas palavras de Scoot, o problema é “o apelo a experiência como prova 

incontestável e como ponto de explicação originário” (SCOOT, 1998, p.300). Em nome dessas 

experiências de sucesso, projetos adentram as escolas como garantidores da aprendizagem. 

 A fala do diretor do Unibanco vai ao encontro do que Ball vem problematizando. Na 

tentativa de oferecer “o melhor” em termos de metodologia de ensino, reforça o fracasso das 

políticas por uma falta de eficiência na implementação: 

Para Ricardo Henriques (Instituto Unibanco),“a possibilidade de fazer política pública 

com capacidade transformadora implica, não só em reconhecer e respeitar a potência e 

a força dos gestores públicos que estão espalhados pelo país todo, mas também em 

criar condições para que boas ideias sejam instituídas e implementadas de forma 

realmente participativas” (OJI, 2017)  

É possível focalizar a projeção de expandir o projeto para os outros estados e a própria 

página do Instituto Inspirare menciona essa pretensão. O movimento desses projetos remete à 

pretensão de formar um sujeito supostamente pleno e consciente da sua identidade. Nesse 

emaranhado de políticas que cruzam a escola e a vida dos profissionais que trabalham nela, também 

existe a culpabilização pela ausência de resultados satisfatórios em avaliações externas, que 

corroboram para introduzir a ideia de fracasso escolar, associado à falta de padronizações.  

Meu argumento é que instituições filantrópicas querem preencher a falta de metodologia no 

ensino por meio de projetos que tentam apagar a contingência dos processos curriculares. Em 

diálogo com Laclau e Mouffe (2015), a falta revela a contingência do social, o que conversa com a 

ausência de fundamento. Se o caminho percorrido por esse trabalho é na direção de defender, assim 

como Lopes (2015), um currículo desprovido de fundamento, significa que o caminho percorrido 

pelo Projeto Faz Sentido, com objetivo de descobrir “boas práticas” supostas como universais e não 

situadas, nada tem a acrescentar a outras escolas. O currículo precisa ser lido em seu contexto e 

nenhuma experiência externa a ele será garantidora de uma prática transformadora. 

 Quando Laclau (2015) teoriza sobre a falta constitutiva ele está preocupado com a formação 

de identidades. Ao deslocar tal noção para o campo do currículo, entendo que o currículo também 

constitui identidades e, muitas vezes, inclusive é pensado sob justificativa de identidades plenas.  

Mendonça menciona que  
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A noção de falta constitutiva, por sua vez, induz à ideia de que todas as identidades se 

constituem sempre de forma incompleta, seja em função da sua própria articulação 

incompleta de sentidos, seja a partir de sua relação com outras identidades, seja, ainda, 

por sua negação, a partir de seu corte antagônico (uma outra identidade que nega sua 

própria constituição). (MENDONÇA e RODRIGUES, 2008, p. 30).  

 A negação de que possa haver a possibilidade de atingirmos a qualidade de uma educação 

para todos é a tentativa de assumir, precisamos lidar com a precariedade que é os processos de 

ensino e educação das escolas. As identidades não são plenas, elas são marcadas pela incompletude 

do sujeito, o que não significa abandonar identificações, elas vão ocorrer, mas sua significação será 

sempre uma tradução, encharcada de discursos que constituem os sujeitos.  

CONCLUSÕES 

Ao contrário do que possa parecer, não se trata de defender a ausência de políticas públicas, 

mas de direcionar aonde vão os esforços em melhorar a educação. A culpabilização do currículo e 

consequentemente dos professores não demonstra um progresso em termos de educação, ao 

contrário, seguimos desacreditando de um projeto capaz de agregar a diferença.  

Lidar com a contingência, a falta enquanto constitutiva é admitir que não é possível prever o 

que nos espera. O que pode parecer desesperador é inclusive a grande potência dos processos de 

ensino e aprendizagem. Seguimos perseguindo índices que quando divulgados, não são 

questionados sobre quem realizou, em que condições, além do mais, ele cria um antagonismo a tudo 

que sabemos e não cabe em uma prova com alternativas de a à d. Defendo que apontar a culpa pela 

falta de qualidade da educação para ausência de metodologia no ensino é desconsiderar a escola 

enquanto espaço que precisa educar.  

__________________ 
¹ O Inspirare é um instituto familiar, criado em setembro de 2011. Para alcançar seus objetivos, o Inspirare atua por 
meio de quatro programas: O Porvir (www.porvir.org) utiliza estratégias de comunicação e mobilização social para 
informar a sociedade sobre tendências e inovações educacionais e orientar práticas educacionais inovadoras. 
O Iniciativas Empreendedoras (www.apreender.org.br) fomenta, fortalece e articula empreendedores e negócios de 
impacto social que propõem soluções educacionais inovadoras. O Laboratórios Educativos articula poder público, 
comunidades e escolas para experimentarem inovações educacionais e inspirarem novos modelos e práticas 
pedagógicas. As ações acontecem no município de São Miguel dos Campos (AL) e no bairro do Rio Vermelho, em 
Salvador (BA). O Educação Pública Inovadora incide sobre políticas públicas e apoia redes de ensino no 
desenvolvimento e implantação de inovações educacionais, especialmente nas áreas de tecnologias na educação 
(www.escoladigital.org.br e www.internetnasescolas.org), educação integral (educacaointegral.org.br) e ensino 
fundamental II. Disponível em: https://gife.org.br/associados/inspirare/ 
² Fonte: https://fazsentido.org.br/. Acesso em: 13 de dez de 2019. 
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³ As examples of how meetings and events are used strategically to activate the network, we can highlight three 
formative seminars in the creation of MNLS (in a long series of events), organised by Lemann Foundation. The first 
was held in April 2013 at Yale University, in New Haven – USA, which is referred to by interviewees and on websites 
as the “creation moment” of MNLS. Titled “Leading Educational Reforms: Empowering Brazil for the 21st Century,” 
the event gathered 35 participants, including members of Brazil’s National Congress, state and municipal secretaries of 
education, officials from foundations and civil society organisations, and representatives of other stakeholders in 
Brazil’s education system (Yale News, 20133). The Brazilian group heard talks from Yale faculty, school 
administrators, policymakers, and reform advocates who had been part of the development and promotion of the 
Common Core Curriculum in the United States. According to the Yale News website, “during their time in New Haven, 
the participants discussed education reform in Brazil and developed an action plan they could implement upon returning 
home 
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Figura 1. Rede Projeto Faz Sentido 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

Resumo 

Neste trabalho problematizo o modo como, nos últimos tempos, instituições e organizações sem fins 
lucrativos, criadas por empresários, construíram redes que reforçam a necessidade de oferecer projetos 
em defesa de uma educação de qualidade para todos. Atualmente, diversas instituições mobilizam apoio 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e estão no jogo da significação de um currículo nacional.  
É possível identificar a tentativa de fechamento de negociação do que vem a ser currículo por meio dos 
materiais, planos, guias, eventos, oficinas, produzidos e oferecidos pelas mais diversas instituições 
filantrópicas. O caso discutido neste trabalho envolve a apresentação e exploração do Projeto Faz 
Sentido, criado pelo Instituto Inspirare e seus parceiros, com objetivo de demonstrar como fazer a 
BNCC e os itinerários formativos, propostos para o novo ensino médio, se tornarem uma realidade na 
prática escolar. Estão participando do projeto as secretarias de educação da Bahia, Alagoas e São Paulo. 
É defendido que tal mobilização é um exemplo de projeção curricular, pela qual, em nome de uma 
igualdade, é projetado um ideal de sujeito, refletido em uma identidade a priori, que não pode ser 
garantida. Com base em uma perspectiva discursiva, é problematizado como certas hegemonias se 
estabelecem. Tal problematização envolve a etnografia de redes para argumentar que as políticas 
educacionais e curriculares estão sendo constituídas por projetos organizados por instituições 
filantrópicas que reforçam a falta, caracterizada pela ausência de metodologia, como algo negativo. Em 
contraponto, é defendido, com base em Laclau e Mouffe (2015), que a falta é constitutiva do social e 
qualquer tentativa de demonstrar como fazer a Base e os itinerários formativos ignora o contexto das 
escolas como produtor de currículo. 

Palavras-chave: Redes; Política de Currículo; Instituto Inspirare; Projeto Faz Sentido; Ensino Médio. 
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O DISCURSO DA IGUALDADE NA POLÍTICA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO 

BRASILEIRO E A TENTATIVA DE TAMPONAMENTO DA DIFERENÇA 

Anderson Ignácio – UERJ 

Lady Daiana Oliveira da Silva – UERJ 

INTRODUÇÃO 

O artigo problematiza o discurso sobre a igualdade ligada à ideia de equidade, direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais que se destaca com uma prática 

pedagógica que deve orientar o currículo e estimular o aprender a aprender por meio de uma 

aprendizagem significativa e contextualizada, com vistas a formar um determinado sujeito 

emancipado e crítico, capaz de pensar nos problemas atuais de forma interdisciplinar e colaborativa; 

presente na proposta curricular para o Ensino Médio, particularmente na Lei 13.415/2017 e Base 

Nacional Comum Curricular direcionada para essa etapa de ensino.  

O texto opera com uma abordagem pós-estruturalista, em diálogos com trabalhos de Bhabha 

(1998), Laclau e Mouffe (2015; 2011), Derrida (2001b), bem como com as apropriações desses 

autores no campo do currículo por Lopes (2019; 2014b; 2013), Frangella (2017;), Macedo (2018; 

2006) entre outros autores, que possibilitam pensar a inter-relação entre currículo, identidade, 

cultura e diferença. Apropriamo-nos desses estudos quando abordam noções envolvidas na 

construção da diferença entendida como prática discursiva e de significação o que amplia as 

possibilidades para pensar o currículo como produção cultural, campo da significação no qual as 

culturas lutam por legitimidade, constituídas por território contestado, ambivalente que envolve a 

negociação de posições provisórias e precárias, tentativas de controle e resistência.  

Operamos com a tentativa de desconstruir a ideia de currículo, competências e igualdade 

que tentam criar identidades fixadas de sujeitos, bloquear a diferença e desconsiderar a educação 

como uma relação intersubjetiva. Pensamos conforme aponta Derrida (2001b) que a desconstrução 

está em movimento contínuo, nos impulsionando a diferentes leituras, contextos, olhares sobre o 

mesmo e sobre o outro. A ação desconstrutiva significa propor possibilidade a inter-relação com o 

antagonismo: a permanência na fronteira, nas palavras de Derrida, na indecidibilidade ou como 

aponta Bhabha (1998) os entre-lugares, os interstícios que possibilitam repensar as diferenças 

evitando o equívoco em “substituir a noção de tradução pela de transformação” (DERRIDA, 2001b, 

p. 26). 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 906 

Pensamos a desconstrução como possibilidade de rastros que somente existem por rastro de 

outros e outros rastros. É justamente nesse contato, na negociação que eles simulam a presença 

funcionando como jogos discursivos. Pensar nos rastros como simulacros de uma presença nos 

possibilita problematizar a política educacional e curricular que tenta se fixar no país, na tentativa 

de criar um determinado projeto de formação que corresponda à construção de competências que 

possibilitam aos estudantes serem protagonistas de seus projetos de vida, capazes de responder ao 

que se projeta como jovem, escola, sociedade, trabalho enfim, que estabeleça uma identidade na 

contemporaneidade. Para tanto, é fortalecido o discurso da equidade de direitos, da igualdade de 

acesso a uma formação de qualidade para todos os jovens do país e da valorização das diversidades 

étnico-culturais.  

Pensar nessas marcas é importante para problematizar como o discurso da igualdade e suas 

equivalências na política curricular do ensino médio brasileiro se antagonizam com os enfoques 

discursivos, criando um discurso que acaba bloqueando ou mesmo expulsando a interpretação das 

articulações discursivas, numa tentativa de tamponar a diferença ao prescrever competências, 

projetos de vida para a juventude e o pensamento de homogeneizar o currículo (LOPES, 2019). 

Esse constitui um desafio que remete relações de poder em disputa na política educacional que tenta 

impor um modelo curricular nacional. 

Lopes e Borges (2017) auxiliam a pensar sobre a tentativa de tamponamento nas políticas de 

currículo que visam barrar a tradução o que consideramos uma impossibilidade, pois, as relações 

existentes são contextuais há no campo da interpretação um excedente de sentido que atuam na 

subversão a significação, marcando a impossibilidade do fechamento final de qualquer tradução. 

Com base em Laclau (2015), não há subjetividades políticas estabilizadas ou pré-definidas que 

possamos buscar formar para alcançar qualquer projeto político (educação de qualidade, formar 

sujeitos críticos...). Os processos são constituídos por meio de práticas articulatórias é decisão 

política contingente que não tem determinação a priori. 

O DISCURSO DAS COMPETÊNCIAS E A IDEIA DE IDENTIDADES FIXADAS... 

Formação para flexibilidade, autonomia de pensamento e ação, articulação, capacidade de 

integrar conhecimentos vindos de várias áreas, valorização da diversidade de saberes, identidades e 

culturas. Esses são argumentos sob rasura que movimentam o discurso que tenta justificar a 

Reforma do Ensino Médio, a BNCC e o ensino direcionado para competências, no sentido de criar 

uma ideia de igualdade de oportunidades a um ensino que inclui mas que parece movimentar sobre 
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diferença entre, diferente – o que se deseja – como algo a incluir nos currículos, para formar 

identidade fixada de sujeito.  

Esse discurso constitui as disputas pelas reformulações curriculares no ensino médio 

brasileiro, na tentativa de justificar as adequações da juventude a competências, uma vez que esse 

discurso se mostrou elucidativo da formação pretendida, conforme aponta o excerto, 
Precisamos de gente que pense, tome iniciativas, expresse pensamentos e ideias, saiba 

ouvir o outro e trabalhar em grupo." Foi assim que um empresário resumiu, numa 

recente reunião no Conselho Nacional de Educação, o que o departamento de recursos 

humanos de sua companhia persegue. E a escola tem tudo a ver com isso. Acabou-se o 

tempo em que só um ensinava e vários aprendiam, sempre a mesma coisa do mesmo 

jeito. É hora de formar pessoas completas, jovens capazes de viver a própria vida por 

inteiro. Entra em cena uma rede de relações (baseada no conceito de competências).. 

(PRADO, 2002. s/p) 

Discursos sobre formação completa, de qualidade conforme trecho de Prado (2002) 

apontado no parágrafo anterior constituem os alicerces da reforma do Ensino Médio, em vigor 

desde 1998. O principal deles é o ensino por competências apontadas por muitos especialistas como 

mais do que um conhecimento elas visam o desenvolvimento de desempenhos individuais, 

estabelece com elas identidade, uma proximidade que fazem com que os indivíduos se tornem 

iguais, mas que as relações os tornam também diferentes. Neste contexto, o ensino médio, precisa 

oferecer uma formação suposta como universal e como capaz de dotar os estudantes das 

competências cognitivas fundamentais à aprendizagem de conhecimentos significativos e 

constitutivos do controle emocional e da resolução de problemas, contribuindo para a construção de 

identidades e projeto de vida atinente ao novo cenário contemporâneo. 

Sob rasura, essa forma de pensar o ensino médio parece estar alinhada a ideia de 

acompanhar as rápidas modificações em curso, no mundo, sendo necessário a educação, o currículo, 

serem reformulados para tentar formar o novo sujeito que o currículo deve instituir, capaz de forjar 

sua identidade nos moldes da nova sociedade contemporânea, respeitando as diversidades existentes 

entre eles. Para nos auxiliar a desconstruir esse pensamento, recorremos à tentativa de resistir à 

tirania do Um, do logos, nesse pensamento enunciado que tenta fixar os sujeitos de modo a torná-

los ensimesmados.   

Ponderamos que as modificações sinalizadas na política educacional para o ensino médio 

(ampliação da carga horária, integração entre as disciplinas em áreas do conhecimento e itinerários 
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formativos, construção de projeto de vida, etc.) tentam se vincular a uma educação democrática 

para formar um sujeito autônomo e que, assim, precisa fornecer aos estudantes de todo o país a 

inclusão necessária em um mundo não compatível com o produzido antes dessas modificações. Isso 

constitui uma impossibilidade em nosso entendimento teórico, uma vez que os processos sociais 

dependem de significados e devem ser interpretados como prática cultural e discursiva. Como 

aponta Laclau e Mouffe (2011), o social funciona como discurso e problematiza a “possibilidade de 

uma objetividade extradiscursiva, advogando a ideia de que linguagem não representa o mundo, 

mas o constitui” (OLIVEIRA; FRANGELLA, 2017, p. 83). Estruturas e sujeitos serão produzidos 

discursivamente de forma provisória, precária e ambivalente (LOPES, 2013).  

Pensamos a educação com uma relação intersubjetiva, permeada por uma relação que está 

sempre aberta a imprevisibilidade, possibilidade do imponderável, o que descontrói a ideia presente 

nos documentos orientadores do currículo do ensino médio em que a relação se dá entre identidades 

fixadas o que remete a um self do indivíduo e ao apagamento das singularidades, a própria ideia de 

competências e projeto de vida da BNCC para o ensino médio pressupõe identidades fixadas 

(LOPES, 2019). 

NOVO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO, ENSINO FLEXÍVEL, AUTONOMIA E O 

TAMPONAMENTO DA DIFERENÇA 

Uma escola que dialogue com a realidade atual, que se adaptem às necessidades dos 

estudantes, os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho 

dinâmico: essa é a proposta do Novo Ensino Médio brasileiro. Muitos estudos foram realizados com 

objetivo de configurar forças para sustentar os discursos sobre a necessidade de “implementar” esse 

novo modelo de ensino. 

Muitos são os estudos desenvolvidos sob financiamento de grupos empresariais, tais como o 

projeto “Bases curriculares para o ensino médio: uma análise comparativa”, realizado pelo Centro 

de Implementação de Políticas Públicas para Equidade e Crescimento (CIPPEC, Argentina). 

Dirigido por Alejandra Cardini e coordenado por Belén Sanchez, com apoio do Itaú BBA, resultou 

no estudo escrito por Alejandra Cardini, Belén Sanchez e Aldana Morrone e publicado pelo 

CIPPEC, em espanhol, sob o título “transitar la educación secundaria en el mundo: análisis 

comparado de las propuestas curriculares de 11 sistemas educativos” (SANCHEZ; MORRONE, 

2018). Para as autoras, as escolas de nível médio devem “garantir a toda a população os 

conhecimentos necessários para enfrentar a transição para a vida adulta, seja pela continuação dos 
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estudos de nível superior, seja pelo ingresso no mercado de trabalho, seja pela vida em 

comunidade” (SANCHEZ; MORRONE, 2018, p. 12). De acordo com os estudos dessas autoras, 

o currículo é um dos canais privilegiados de comunicação entre a política e as práticas 

educacionais. Junto com os sistemas de formação de docentes, os regimes acadêmicos 

e os livros de texto, o currículo é uma das grandes vias de entrada massiva e 

institucionalizada das políticas educacionais no sistema educacional (Rivas, 2015). Aí 

reside sua força para mudar a vida de milhões de alunos em cada país. (SANCHEZ; 

MORRONE, 2018, p. 28) 

Esse discurso pela centralidade do currículo no processo de mudança educativa está em 

disputa sob a justificativa de que a educação é uma questão estratégica fundamental para o 

desenvolvimento do país, sendo supostas como necessárias ações que visam melhorar a qualidade 

da Educação Básica no Brasil. Para tanto, é preciso a formulação de um novo modelo, mais 

flexível, que articule a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio com o ensino técnico 

profissionalizante e a qualificação profissional. O uso do artigo 205 da Constituição Federal de 

1988, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, é acionado para justificar o foco na 

qualificação profissional como um direito constitucional, cabendo ao ensino médio, oferecer aos 

estudantes opções que envolvam a qualificação profissional e a formação acadêmica.  

Esse mesmo argumento é mobilizado para tentar justificar a Lei no 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017, que alterou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu mudanças 

na estrutura do ensino e adotou uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece um 

currículo comum obrigatório para todos os alunos. Além da formação básica (acadêmica) e 

profissional, ampliação da carga horária do ensino, flexibilização curricular. Essas mudanças 

tentam serem justificadas sob o discurso da não aprendizagem satisfatória dos estudantes que 

concluem o Ensino Médio sem o domínio necessário dos conhecimentos em português e 

matemática.  

Com base nesses argumentos, o novo ensino médio propõe um modelo de ensino mais 

flexível, que dê autonomia e mais tempo ao estudante para realizar seus estudos além de ter apoio 

de profissionais para a elaboração do seu projeto de vida, escolher os itinerários formativos e 

aprendizagem junto à escola. Para auxiliar os alunos nessa decisão, o Novo Ensino Médio torna 

obrigatório que as escolas criem espaços e tempo de diálogo com os estudantes para que eles 

possam avaliar seus interesses, conhecer cada uma das possibilidades e, a partir daí, desenvolver 
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seu projeto de vida. A ideia do projeto de vida é apresentada como meio para auxiliar o estudante a 

desenvolver outras habilidades, como ser cooperativo, saber expressar e defender suas ideias, 

respeitar a diversidade multicultural de nossas sociedades, entre outros. 

O documento da BNCC afirma que os estudantes devem: valorizar sua identidade, respeitar 

os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. (BRASIL, 2018, p. 

40). Nesse sentido, propomos reflexões sobre essa igualdade a que gera uma ideia de identidade 

para o sujeito, mas que em nosso entendimento teórico, tenta tamponar a diferença. 

A igualdade proposta no documento da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, para o 

ensino médio, deve ser pensada como entre-lugar da negociação discursiva que possibilita a 

subjetividade, o que problematiza a referência a um sentido único e autossuficiente de identidade 

como se fosse possível pensar naquilo que nos diferencia dos outros, mas que ao mesmo tempo nos 

enuncia como indivíduo com identidade fixada, que caracteriza e homogeneíza grupos sociais.  

Pensamos as constituições identitárias sempre como incompletas e ameaçadas, pois “a 

presença do outro me impede de ser totalmente eu mesmo. A relação não surge de identidades 

plenas, mas da impossibilidade da constituição das mesmas” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 125). 

O reconhecimento do outro é um processo constitutivo reflete a incompletude de si mesmo. Essa 

forma de pensar nos possibilita ampliar inclusive o entendimento de cultura nos afastando da ideia 

questionada por Lopes e Macedo (2011) “repertório de significados já dados por grupos distintos” 

nos aproximando da ideia de que são práticas de significação, nas quais ocorre a hibridização, ao 

entendimento do currículo como espaço-tempo de fronteiras (MACEDO, 2006). Desse modo, é 

potencializado o entendimento de currículo como política cultural, uma vez que a política, com base 

na abordagem teórica a qual se vincula este texto, é entendida como disputa discursiva, atravessada 

por relações de poder que buscam fixar um sentido provisório. Com base nas teorizações de Laclau 

(2011) a identidade só existe por como efeito de uma construção política, que provisoriamente sofre 

deslocamentos nos processos articulatórios precários das demais identidades.  

A partir da perspectiva de Laclau (2011) as diferenças se articulam, são interpeladas por 

elementos e cedem, negociam suas diferenças formando articulações discursivas nova identidade, 

subjetivação e subjetividade, na qual quem interpela “permite e proporciona a emergência da nova 

subjetividade, da nova identidade - aberta e precária -, a partir da qual a diferença é investida com 

uma nova identidade que, por sua vez, forma parte de algo mais amplo sem se perder. Sem perder 

sua diferença” (ALBA, 2014, p. 214). 
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Política e cultura estão imbricadas, uma vez que, a política ocorre neste entre-lugar 

ambivalente que envolve negociação e remobiliza sentidos instabilidade, indeterminação e 

flexibilidade (BHABHA, 1998). Além disso, “a precariedade e a incerteza são constitutivas das 

políticas, corroendo a imagem de que se trata de um projeto sólido, imutável, transparente e muito 

bem acabado. Como toda norma, a política é performativa” (MACEDO; RANIERRY, 2018, p.744). 

Envolve sempre negociar com a alteridade de si, o que jamais estará dado, pois, não há significação 

última (DERRIDA, 2001).  

As políticas curriculares para o ensino médio no Brasil, “hibridizaram demandas liberais, 

críticas e conservadoras e, sem dúvida, os documentos normativos produzidos em diferentes 

momentos representam – na medida em que a representação seja possível – as articulações em 

curso” (MACEDO; RANIERRY, 2018, p.744). E, acabam por ampliar ou restringir a partir de um 

processo de negociação na diferença com objetivo de tentar representar um público único, mas ao 

mesmo tempo marcado pela diversidade. Sob esse prisma, quando “as políticas públicas recentes no 

Brasil criam o lugar social de “público” estamos reduzindo, perigosamente, essa multiplicidade e 

produzindo, também, zonas de invisibilidades” (MACEDO; RANIERRY, 2018, p.745).  

Nesse sentido, argumentamos que o currículo precisa ser pensado como espaço-tempo de 

fronteira no qual distintas culturas a partir dos diferentes pertencimentos interagem num processo 

permeado por relações de poder nas quais diferenças são negociadas (MACEDO, 2006).  Propomos 

potencializar pensar o currículo na perspectiva da diferença a qual é distinguida por Bhabha (1998, 

p.63 e ss.) do conceito de diversidade. A diversidade cultural relaciona-se à cultura como um objeto 

do conhecimento empírico, reconhecendo costumes e conteúdos culturais pré-definidos já a 

diferença cultural é constituída num processo de enunciação. Nesse sentido Macedo (2006, p. 290) 

afirma que é preciso que as políticas de currículo pensem a cultura “como discurso relacional em 

que o próprio sistema de representação está em questionamento”. 

O documento da Base Nacional Curricular Comum aponta a equidade como princípio, “os 

sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na 

equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes”. (BRASIL, 

2018, p. 18) esse princípio vinculado à “igualdade educacional sobre a qual as singularidades 

devem ser consideradas e atendidas” (BRASIL, 2018, p.15). Além disso, é apresentada nas políticas 

para o ensino médio uma suposta preocupação com equidade e valorização das diversidades que 

parecem esta camuflada, constituindo um jargão que busca bloquear, tamponar a diferença e 

controlar a tradução. 
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Ao propor neste texto pensar o currículo como uma prática cultural, discursiva de 

significação, reafirmamos que a proposta do novo ensino médio brasileiro subestima a interação 

social e a diferença, inclusive ignorando a multiplicidade de demandas que constitui a juventude, a 

educação, os docentes, enfim. Sendo assim, afirmar que um ensino flexível, a construção de 

projetos de vida e o ensino de determinadas competências para formar um sujeito padrão que atenda 

as exigências da contemporaneidade e dará conta dos problemas enfrentados há décadas pelo ensino 

médio é uma grande falácia, pois o currículo se localiza pela enunciação. É, no mínimo, deslocar a 

diferença para a margem, como afirmou Macedo (2009) em outro momento a respeito dos temas 

transversais. 

POLÍTICA ILUSÓRIA E FRACASSADA 

A política nacional pensada para o ensino médio constitui em nosso entendimento num 

processo ilusório e fracassado. A normatização, que tenta sedimentar uma subjetivação curricular 

capaz de fornecer competências mágicas para formar determinado sujeito atinente ao que se projeta 

como sociedade contemporânea, e sanar os problemas dessa modalidade de ensino constituem 

empreitada impossível. 

A proposta de formação para o ensino médio é uma proposta falida, pois, não é possível 

controlar, via imposição curricular os contextos, sempre haverá o imprevisível, o intangível, o 

incontrolável. Qualquer projeto curricular é, simultaneamente, permanência e mudança e não 

podem ser pensando com par dicotômico, sempre há articulações políticas, discursos nos quais 

estamos inseridos produzindo determinada significação (LOPES; BORGES, 2017;). Como aponta 

Bhabha (1998) há “fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, até 

dissidentes – mulheres, colonizados, grupos minoritários, os portadores de sexualidades policiadas” 

(IDEM, p. 24) que rearticulam a reescrita da prática educacional e curricular com demandas e 

identidades que se constroem no deslizamento, ambivalência e negociação. 

Na tentativa de finalizar esse texto e abrindo possibilidades para outros retomamos a 

fórmula do poeta grego Eurípedes, que data de vinte e cinco séculos, e nos ajuda a pensar nas 

desconstruções possíveis e necessárias sobre a política curricular pensada para o novo ensino médio 

brasileiro: O esperado não se cumpre, e ao inesperado um deus abre o caminho. Esse pensamento 

nos possibilita abandonar as concepções instrumentais, iluministas e deterministas que a ideia de 

competências, projetos de vida e flexibilização curricular que visam formar o sujeito para... Como 

se possuissem o poder de um deus para predizer o futuro da educação. Já vivenciamos muitos 
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episódios acontecimentos e desastres, todos inesperados que nos remetem a ultrapassar o 

pensamento de que é possível controlar nossas vidas.  

Ponderamos que é preciso preparar as mentes para esperar o inesperado, a incerteza, e para 

seu enfrentamento. É preciso seguir pensando que a política de currículo defendida nesse texto, 

alinhando currículo e cultura como processos de enunciação que acontece num “espaço de 

ambivalência de discursos e práticas” (OLIVEIRA; FRANGELLA, 2017, p. 89) não se limitam a 

produção de signos já dados, pois, o ato enunciativo é marcado pela diferença, fronteira onde 

ocorrem negociações provisórias, precárias e enfrentamentos. Esses são alguns argumentos que 

potencializam dão relevo para pensar que a BNCC, a Reforma do Ensino Médio constitui uma 

política ilusória e fracassada. 
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Resumo 

Neste texto, problematizamos o discurso sobre a igualdade que constitui a proposta curricular para o 
ensino médio, inscrita particularmente na Lei 13.415/2017 e na Base Nacional Comum Curricular 
direcionada para essa etapa de ensino. Defendemos que tal discurso está ligado à ideia de equidade, 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais que se destacam com uma 
prática pedagógica que deve orientar o currículo e estimular o aprender a aprender por meio de uma 
aprendizagem significativa e contextualizada. O texto opera com uma abordagem pós-estruturalista, 
que potencializa pensar a inter-relação entre currículo, identidade, cultura, diferença e amplia as 
possibilidades para entender o currículo como produção cultural, campo da significação no qual as 
culturas lutam por legitimidade, constituídas por território contestado, ambivalente que envolve a 
negociação de posições provisórias, precárias, tentativas de controle e resistência. Operamos na 
tentativa de desconstruir a ideia de currículo, competências e igualdade que tentam criar identidades 
fixadas de sujeitos, bloquear a diferença e desconsiderar a educação como uma relação intersubjetiva. 
Problematizamos o discurso da igualdade na política curricular do ensino médio brasileiro e sua 
tentativa de tamponar a diferença ao tentar determinar competências, projetos de vida para a juventude 
e o pensamento de homogeneizar o currículo. Esse constitui um desafio que remete a um olhar atento 
para as relações de poder que estão em disputa na política educacional que tenta impor um modelo 
curricular nacional. O texto conclui que essa política curricular projetada para o ensino médio é ilusória 
e fracassada, pois, não há como garantir um padrão, uma igualdade, subjetivação curricular capaz de 
fornecer competências mágicas para formar um sujeito atinente ao que se projeta como sociedade 
contemporânea. O currículo é meio intersticial de fluxo e movimento de/com diferenças. 

Palavras-chave: Currículo; Ensino médio; Competência; Diferença; Cultura. 

PROFESSOR: PODE O SUBALTERNO NÃO QUERER FALAR? 

Leonardo Monteiro Trotta - Unicarioca/UERJ 

Solomon saith: “There is no new thing upon the earth”. So that as Plato had an imagination, 

“that all knowledge was but remembrance”; so Solomon giveth his sentence, “that all novelty 

is but oblivion”. FRANCIS BACON: Essays LVIII (Citado por Borges, O Aleph) 

Ao se deixarem conduzir pelos democratas frente a um acontecimento como esse e ao 

esquecerem o seu interesse revolucionário por força de uma sensação momentânea de bem-

estar, eles renunciaram à honra de ser um poder conquistador, submeteram-se à sua sina, 

comprovaram que a derrota de junho de 1848 os havia incapacitado para a luta por muitos 

anos e que o processo histórico, num primeiro momento, necessariamente voltaria a 

desenrolar-se por cima das suas cabeças. (Marx, 18 brumário) 
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INTRODUÇÃO 

Das partes 
1. Em entrevista ao canal da Universidad de Chile, país que visitava em função do seminário 

“Los velos de la violencia: Reflexiones y experiencias étnicas y de género en Chile y América 

Latina”, Gayatri Spivak afirma: “Meu papel enquanto professora é fazer com que meus alunos não 

assumam por princípio o discurso dominante, mas que cometam seus próprios erros”¹. 

2. Numa cena icônica do filme José & Pilar, quando perguntando pelo interlocutor: “Qual é 

afinal o papel do escritor, José”? Saramago de bate pronto respondeu: “Escrever” ²!  

3. Almalfitano por Roberto Bolaño em 2666: Por sua vez, os intelectuais sem sombra estão 

sempre de costas e, portanto, a não ser que tivessem olhos na nuca, é impossível verem o que quer 

que seja. Eles só escutam o ruído que saem da mina. E os traduzem ou reinterpretam ou recriam³.  

 Dentro do templo neoliberal atual, arquitetura inquebrantável que se impõe4, o conceito de 

meritocracia é um desses espectros que assumem diversas formas nos diversos campos do saber 

humano. É um espectro cretino e esperto que traz com ele a cultura da culpa para os que fracassam. 

A culpabilidade torna-se assim uma patologia cultural em alta no século XXI, sem momentos de 

queda na bolsa mundial de valores.  

 Não há dúvida que tal manifestação apresenta a sua face na educação contemporânea. Esta 

dança das cadeiras reserva um lugar especial ao professor. Com a lógica da Rainha de Copas, 

gritam em uníssono: - Cortem as cabeças!5 E elas estão sendo cortadas, com os carrascos as 

colocando na bandeja, de madeira ou plástico, porque o professor é a carne6 mais barata do 

mercado. O que afirmo é que dentro da lógica do discurso vigente o professor é quase sempre um 

devedor. Além da fatídica condição econômica imposta pelas relações de trabalho, tanto no âmbito 

público quanto no privado, a contemporaneidade reserva agora ao professor o débito pedagógico. E 

a conta é alta, senhoras e senhores. É importante refletir sobre esta catarse diante do quadro 

educacional brasileiro atual. O que produz o discurso de acusação sobre a “péssima” formação 

inicial dos professores? O discurso problematizador sobre a “desatualizada” metodologia dos 

professores? O ataque aos processos de avaliação interna das escolas e sua “independência”? O 

ataque patético ao professor como “manipulador” de mentes inocentes? Todas estas perguntas 

talvez possam ser respondidas com uma afirmação: O professor é um sobrevivente de um ataque 

político. Não foram os professores que lançaram o debate sobre a crise metodológica 

contemporânea. Os processos de subalternização e de silêncio são impostos de maneiras 

implacáveis por agências fora do campo da educação e que são reproduzidas por extensão dentro do 
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campo. O prefácio de Sandra Regina Goulart Almeida para o livro Pode o subalterno falar de 

Gayatri Chakravorty Spivak (UFMG, 2010, p.6) é claro:  

A autora argumenta que o processo de fala se caracteriza por uma posição discursiva, 

uma transação entre falante e ouvinte e, nesse sentido, conclui afirmando que esse 

espaço de dialógico de interação não se concretiza jamais para o sujeito subalterno 

que, desinvestido de qualquer forma de agenciamento, de fato, não pode falar. 

O deslocamento intencional do lugar de fala do professor, que não foi produzido por ele, 

deixa muito claro até onde o mesmo pode falar, ou não, dentro de circunstâncias avassaladoras para 

o seu trabalho. O século XXI produz uma força em aceleração que subalterniza o papel do 

professor. Sandra Regina ainda no prefácio de Spivak problematiza afirmando (UFMG, 2010, p.7): 

Ao concluir que o subalterno não pode falar, Spivak vai além de uma mera resposta 

objetiva a essa pergunta. Tal afirmação tem sido interpretada erroneamente e de 

maneira simplista como se Spivak estivesse afirmando categoricamente que os grupos 

marginalizados e oprimidos- não pudessem falar ou que tivessem que recorrer ao 

discurso hegemônico para fazê-los.  

O que chama a atenção aqui é que do ano de 1985, quando foi publicado pela primeira vez o 

artigo, para a segunda década do século XXI, o que Sandra Regina aponta como entendimento 

simplista e literal da ideia de Spivak, - se tornou realidade: o silêncio de alguns professores.  

 Desta maneira, este pequeno texto é uma estranha tentativa de problematizar a resistência do 

professor à nova onda que tomou conta do ensino superior brasileiro: a permanente crise do seu 

papel7, o deslocamento do seu lugar de fala e a presença, que lhe é imposta, e as metodologias 

ativas como solução ao problema. Tento, a partir do exposto, pensar por quais motivos a resposta de 

alguns professores, que percebem o problema, não tem a mesma potência das respostas de 

Saramago e de Spivak. Por outro lado, ela é quase uma decepcionante releitura de um quadro do 

expressionismo alemão.  

 Para iniciar a questão, trago alguns pontos: ao tempo em que aqui escrevo, recebi uma 

pesquisa online da UFMS sobre a minha atuação de professor diante das metodologias ativas em 

sala de aula8; universidades privadas do Rio de Janeiro estabelecem uma corrida do ouro neste 

campo, promovendo no ensino superior a lógica de mercadoria nos ensinada por Marx9; o mundo 

das redes sociais está permeado de anúncios sobre o tema10; por último, as livrarias dos grandes 

centros do planeta estão bem abastecidas de livros sobre o tema.  
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 Diante deste espetáculo contemporâneo tento refletir no papel do próprio professor diante do 

que vem sendo lhe imposto. É possível resistir/existir/? Como?  

A ERA DE OURO DAS METODOLOGIAS ATIVAS E O PAPEL DE PROFESSOR 

Intrigado com a imposição narrativa por parte da ideologia neoliberal contemporânea fiz 

uma pesquisa de campo com meus pares, a respeito de qual seria a expectativa de cada um diante 

deste kitsch pedagógico. Esclareço que não me ative à apenas uma instituição. Em diferentes 

frentes, sempre que surgia uma oportunidade, fazia uma simples pergunta básica: Qual a sua 

expectativa diante deste “novo fazer” do professor? Tentei não ser taxativo quanto ao deslocamento 

do nosso lugar de fala. Não problematizei também o intrigante conceito de protagonismo juvenil e 

de aluno no centro do processo. Fiz um esforço para diante da resposta do outro, manter um 

processo de escuta ativa sem emitir nenhum juízo diante do que ouvia.  

Para acelerar o debate reduzo as respostas a três campos:  

a) Grupo que encara tal mudança de maneira positiva e pretende se engajar no assunto;  

b) Que se coloca contrário às mudanças e se manifesta de maneira aberta;  

c) O terceiro, mais numeroso e intrigante, os que coletivamente ficam em silêncio, mas em 

confissão para o entrevistador, também são contrários às mudanças. Um comportamento 

pendular entre a complacência e o cinismo. 

 Confesso que este terceiro grupo é quem mais chama à minha atenção enquanto pertencente 

à classe de professores. Me intriga este comportamento dúbio. São estes os que metaforicamente 

chamei de releituras expressionistas. Desta forma me concentro na análise desta resposta diante 

deste imposto novo fazer ao professor. 

 Tento então entender o silêncio do professor às demandas ideológicas na educação 

contemporânea de caráter metodológico. De maneira específica, a reação silenciosa do casamento 

do seu trabalho às chamadas metodologias ativas.  

 Mas quais são as credenciais da noiva? 

 Acredito que a crença nos superpoderes das metodologias ativas passa também pela crença 

na educação como processo edificante. Na construção desta edificação surge como personagem 

principal, porém deslocado, o professor: a esse desafio outro deve ser acrescentado: formar 

professores como condição para formar alunos do século XXI11.  De tal maneira que a transferência 
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de responsabilidade, e possível culpa, foi toda colocada na mão do professor e na resultante de seu 

trabalho.  

 Para servir de contraponto a este debate sobre as metodologias ativas, parto do bom prefácio 

que escreveu para o livro Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem 

teórica-prática, organização de Lilian Bacich e José Moran, Maria Elizabeth Bianconcini de 

Almeida. Diz ela (ALMEIDA, 2018):  

Diante dos desafios atuais interpostos à educação de distintos níveis, modalidades e 

contextos, é premente retomar o sentido, as teorias e as possibilidades de 

desenvolvimento da prática pedagógica por meio de metodologias ativas, 

evidenciando a relevância deste livro cuidadosamente organizado por Lilian Bacich e 

José Moran.  

É um ótimo parágrafo e quero utilizá-lo para trazer algumas questões, a meu ver, 

interessantes ao tema. Quando a autora afirma: “Diante dos desafios atuais interpostos12 (grifo meu) 

à educação de distintos níveis...” Penso que se tais desafios foram interpostos ao campo 

educacional, conclui-se que os mesmos não pertencem ao campo educacional? São desafios trazidos 

de fora do campo. Importante pensar que desafios são esses: econômicos, sociais, ecológicos, 

éticos? Pergunto: 

 Que campos e que redes discursivas são estas que interpõem suas narrativas por sobre a 

educação? 

 Acredito que não seja apenas uma inferência apontar nestes papéis agenciadores a OCDE13, 

o Fórum Econômico Mundial em Davos14, sistemas de avaliações externas (PISA, SAEB e 

ENADE), think tanks espalhados pelo ocidente e pelo Brasil15, pensadores alinhados com o campo 

neoliberal (Jacques Delors16, Marc Prensky17, como exemplo), políticos que se dedicam ao campo 

educacional no Brasil como Tábata Amaral18 (PDT) e Pedro Cunha Lima19 (PSDB), além de ainda 

outras possibilidades. Todos eles mais ou menos ajustados, em termos discursivos e estruturantes, 

com a Teoria do Capital Humano e sua fase denominada reestruturação produtiva20. O leitor já 

deve ter percebido que se trata de ideologia neoliberal aplicada nas veias do campo da educação. 

Não há novidade aqui. Não podemos ser ingênuos e acreditar ser nova a luta de poder dentro do 

campo da educação. A imposição narrativa faz parte da própria estrutura do capital. Por outro lado, 

sabemos que o campo da educação enquanto política não há espaço vazio. De tal que, se tais 

narrativas se impõem, tal fato faz parte do processo de existência estrutural do próprio sistema. 

Como Althusser afirma (apud SPIVAK, 2010, p.26): 
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A reprodução da força de trabalho requer não apenas uma reprodução de suas 

habilidades, mas também ao mesmo tempo uma reprodução de sua submissão à 

ideologia dominante por parte dos trabalhadores, e uma reprodução da habilidade de 

manipular ideologia dominante corretamente por parte dos agentes de exploração e 

repressão, de modo que eles também venham a prover a preponderância da classe 

dominante “nas e por meio das palavras [par la parole]. 

Ainda que se discorde completamente de um plano ideológico sob-rasura econômica, - ainda 

que se trabalhe na perspectiva pós-estruturalista, pós-fundacional- ou da teoria do discurso, acredito 

ser possível afirmar que, de maneira contingente: há produção de significados no discurso 

econômico. Mesmo pensadores como Laclau, Spivak, Bhabha que problematizam o campo 

identitário, reconhecem a quase impossibilidade dele não se manifestar, ainda que em caráter fraco 

e provisório. Aproprio-me das palavras de Alice Casimiro em seu texto Política, conhecimento e a 

defesa de um vazio normativo (LOPES, 2017, p.110):  

Milito assim no campo teórico-prático, julgando atuar para desconstruir certas 

hegemonias, sabendo que ao fazê-lo atuo produzindo outras hegemonias e 

simultaneamente me esforço por expressar os bloqueios na significação que toda 

hegemonia produz.  

Aproprio-me por gosto da nomenclatura provisória de Laclau para o tempo que vivemos: 

capitalismo globalizado (LACLAU, 2013, p.326). Há um discurso contingente hegemônico, ainda 

que provisório, que não pertence à educação, mas que vem falando por ela.  

 Diante disso é importante procurar entender o motivo desse discurso ter abraçado com tanto 

afinco as metodologias ativas e as novas competências para o século XXI. Como já afirmei as 

metodologias ativas não são novidade. Diz Almeida (2018): 

Para impulsionar o engajamento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem 

é premente recontextualizar as metodologias de ensino diante de suas práticas sociais 

inerentes à cultura digital, ou seja, integrar as mídias e as TDIC no desenvolvimento e 

na recriação (grifo meu) de metodologias ativas.  

A novidade aqui não fica por conta das metodologias ativas, a novidade aqui é o campo 

digital e todo o mercado bilionário que o cerca. É importante separar as duas coisas para 

entendermos quem de fato referenda este discurso.  

 Antes do debate sobre o silêncio do professor, acho importante, ainda de maneira breve, me 

dedicar ao campo específico das metodologias ativas para tentar exemplificar que todo esse cenário 

de filmes da Marvel, criado no campo da educação atual, se apoia em: nada. Reafirmo o ataque ao 
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fazer do professor como político. Sigamos. Dedico-me à análise de uma delas. Analiso a partir de 

agora a problematização como possibilidade de método ativo ou integrador. É uma das 

metodologias mais apontadas e utilizadas dentro do nosso novo cardápio pedagógico. Surge como 

grande novidade em todos estes novos e cafonas modelos pedagógicos apoiados em design 

thinking21 de gosto duvidoso. Impressiona como o de pior produzido na arte contemporânea, no 

design e na arquitetura atual se alinham perfeitamente ao pacote de solução educacional vendido 

por quem problematiza. 

 Tenho como referência o modelo pedagógico produzido pela Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Ainda que seja um modelo 

pedagógico pensado para o ensino médio, não há grandes perdas, porque a lógica metodológica é a 

mesma. Segue: 

- O professor não apresenta os conhecimentos como se fossem conteúdos 

cristalizados, evidenciando dar respostas prontas, mas ajudando os estudantes a se 

repertoriarem e a organizarem os saberes dispersos. 

- O professor provoca os jovens a analisarem questões teóricas e práticas e a 

formularem respostas para tais questões. 

- O estudante é o construtor de seu próprio conhecimento, possuindo papel ativo no 

processo.  

- O professor incentiva os estudantes a pesquisarem e os acompanha e orienta no 

percurso de investigação e de construção de argumentos provisórios, que vão sendo 

discutidos e apurados, até que se chegue a uma resposta satisfatória e consistente para 

cada questão lançada22.  

Há alguma grande novidade no trabalho do professor? Há algo que o professor 

comprometido com seu fazer não faça? O conceito parte da exigência de se fazer boas perguntas. 

Todo bom professor as faz. O conceito exige uma relação dialógica. Nada de novo. Quem está 

claramente impedido de dialogar é o professor, o que lhe resta é complacência da fala domesticada. 

Parece-me por fim que esse pequeno inventário de atuação do professor é irrisório. Não há nada de 

novo em termos de proposta metodológica. A vitória política, e por consequência a anuência do 

professor para com o modelo, se deu por imposição do discurso econômico e ainda porque estamos 

extremamente mal preparados e indispostos para o embate. Parafraseando Althusser (2018, p.41), e 

longe do que parece ser uma afirmação, um dos problemas que devemos pensar é a surpresa dos 

professores com esta nova onda e enfraquecimento o combate. Reagimos como cremos e podemos. 
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O que é chocante é que perdemos o jogo em casa, fomos golpeados no nosso próprio terreno. 

Estamos num movimento pendular entre uma defesa catastrófica, fadada a uma goleada ou 

silenciamos.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da parte do silêncio do professor 
Afinal, por que alguns professores não falam?  

 Há sem dúvida como já foi dito, um processo de subalternização individual e de classe por 

significação discursiva. Por outro lado, é interessante se despir da veemência de Saramago e estar 

atento ao processo de resistência que de maneira contingente se aproxima de um ato cínico ao 

processo de imposição. Cabe perguntar se tal posição não está em acordo direto com aqueles a 

quem interessam tal imposição de discurso?  

 O que temos que questionar é se tudo isso não se impõe como um grande cenário que afasta 

o professor da luta política? Como afirma Spivak (2010, p.30): Essa exclusão da necessidade da 

difícil tarefa de realizar uma produção ideológica contra hegemônica não tem sido salutar. 

 Ou então se nesta posição descolada e provisória, os professores cinicamente assumem o 

silêncio dos trogloditas do famoso conto de Borges, O imortal (BORGES, 1998, p. 596) e deixam 

claro que o que se apresenta como grande espetáculo e solução é uma simples lembrança do seu 

trabalho histórico: 

Na areia havia poços de pouca profundidade; desses mesquinhos buracos (e dos 

nichos) emergiam homens de pele cinzenta, de barba desleixada, nus. Pensei 

reconhecê-los: pertenciam à estirpe bestial dos trogloditas, que infestam as margens 

do golfo Arábico e as grutas etíopes; não me surpreendi que não falassem e que 

devorassem serpentes.  

_______________ 
¹ https://www.youtube.com/watch?v=L_OX2y4vuMs 
² https://www.youtube.com/watch?v=7gtRxhfcFi0 
³ BOLAÑO, Roberto. 2666. São Paulo: Companhia das letras, 2010. 
4 Concordo com Guilherme Wisnik: os estádios de futebol do século XXI servem como exemplo, dentre outros, deste 
novo kitsch da arquitetura contemporânea.  
5 É estranha e duvidosa a posição central que a dança garante ao aluno atual. Este tema será tratado em outro momento.  
6 No momento em que escrevo este texto (dezembro/2019), um quilo de carne no Brasil vale mais que um dia de 
trabalho para quem ganha salário mínimo no país. No campo do ensino privado algumas questões invejáveis:  

https://www.youtube.com/watch?v=L_OX2y4vuMs
https://www.youtube.com/watch?v=7gtRxhfcFi0
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A. Temos a invasão da EAD nos cursos de formação de professores no país, hoje os alunos nesta modalidade são 
maioria.  
B. A mecânica sutil de escolha entre as instituições privadas do número mínimo e suficiente de professores com 
doutorado para a manutenção do funcionamento dos cursos. No campo da EAD temos a função de tutor com turmas 
com mais de duzentos alunos.  
7 A lógica é a mesma já apontada por Marx diversas vezes, a crise sabidamente é imanente ao sistema capitalista. A 
moda agora é personificá-la no professor.   
8 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLeTbyRyqteDqhxF5dcB1_JAiOcgf4frJBs0aoFjEWYCcyw/alreadyres 
ponded 
9 Exemplos: https://www.celsolisboa.edu.br/liga; https://www.unicarioca.edu.br/conheca/diferenciais; 
https://portal.estacio.br/graduacao/formac%C3%A3o-pedag%C3%B3gica---pedagogia/; http://vrac.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=947&sid=20/ .  
10 Importante pensar que a temática não tem nada de novo para quem habita o campo da pedagogia. John Dewey e o 
próprio Paulo Freire discutem questões que foram captadas superficialmente por quem promove este discurso 
contemporâneo.  
11 http://vrac.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=947&sid=20  
12 Este artigo não vai se propor ao difícil debate diante da palavra interposto.  
13 http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/ocde-divulga-education-at-a-glance-2019-
inep-e-o-parceiro-no-brasil/21206 
14 https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2017/02/1855136-educadora-conta-como-foi-participar-do-forum 
-economico-mundial.shtml 
15 Exemplos como Fundação Lemann (https://fundacaolemann.org.br/) e Instituto Ayrton Senna 
(https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br.html). 
16 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_por. 
17 http://marcprensky.com/ 
18 https://tabataamaral.com.br/bandeiras/#educacao 
19 https://www.youtube.com/watch?v=G29CqIiaTqU/  
20 Para mais sobre o conceito ver o artigo de Maria Therezinha Serafim Gomes: https://revistas.ufpr.br/raega/article/ 
view/21231/13995. 
21 É impressionante como todos estes modelos esteticamente se apoiam em ideias dos piores artistas herdeiros da Pop 
Art. Vide: Jeff Koons, Damien Hirst e Romero Brito. 
22 Modelo pedagógico: princípios, metodologias integradoras e avaliação da aprendizagem. Diretrizes para a política de 
educação integral- solução educacional para o ensino médio. Caderno 2. Secretaria de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro/Instituto Ayrton Senna: 2015,90-91. 
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Resumo 

A intenção deste pequeno texto é refletir sobre o papel de professor num cenário educacional - tanto 
no campo básico quanto universitário - quase hegemônico do século XXI, que 
problematiza/culpabiliza o professor pelo fracasso educacional contemporâneo. O discurso é claro: o 
professor está sempre em débito para com alguém nos tempos vigentes. Embarcado em temas como a 
teoria do capital humano e outras ideologias de espectro neoliberal, multiplicado por redes discursivas 
(OCDE, Davos, think thanks, pensadores liberais, BNCC e a imprensa generalista), este novo paradigma 
educacional determina ao professor uma nova trajetória na sua atuação, pautada entre outros 
elementos, pela profética utilização de metodologias ativas. O conceito de metodologias ativas não é 
novidade dentro do campo da educação. Propostas como sala de aula invertida, aprendizagem 
colaborativa e educação por projetos remontam pelo menos à metade do século XX. É inegável, 
entretanto hoje que as metodologias ativas surgiram quase como porto de salvação para aqueles que 
desesperadamente apontam o momento educacional que vivemos como altamente problemático. 
Pautado principalmente nas ideias de Gayatri Chakravorty Spivak, Louis Althusser e Ernesto Laclau e, 
para estranheza de muitos, agregando as literaturas de Roberto Bolaño e Jorge Luis Borges, tento 
problematizar de maneira breve o discurso vigente que coloca no professor/mediador/facilitador a 
responsabilidade única de aprendizagem. Questiono este novo fetiche da educação contemporânea: a 
partir da utilização de um cardápio de metodologias ativas, desenvolver nos alunos de ensino básico e 
superior as competências não só cognitivas, mas como “prato principal”, as decantadas competências 
socioemocionais. Concentro meus esforços de análise numa singela pesquisa de campo que de maneira 
surpreendente apresenta a complacência e o silêncio como resposta do professor a todo este processo. 

Palavras-chave: Professor universitário; Metodologias Ativas; Neoliberalismo; Currículo.  
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Resumo 

A revisão do referencial curricular do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Niterói está sendo 
definida por um trabalho colaborativo segundo os pressupostos de uma abordagem dialógica. Para o 
enfrentamento dos desafios que se colocam a uma revisão curricular optou-se pelo diálogo como 
caminho e resposta para embasar as múltiplas relações que permeiam as dimensões de discussão e 
decisão. O diálogo a que nos referimos se estabelece em um espaço de debate e negociação nos 
inúmeros contextos de que participamos na vida social. Diz respeito a processos comunicacionais nos 
termos tratados por Habermas em Teoría de la acción comunicativa (1987), nos quais a ação social é 
produzida democraticamente. Os textos desse painel trazem exemplos da escolha e do exercício do 
diálogo em diferentes perspectivas da revisão curricular, nas áreas da História, das Ciências e da 
Educação Ambiental. Citamos como exemplos: a mobilização para reunir professores que trabalham no 
Ensino Fundamental, do 1° ao 4° ciclo, entendendo que as diferenças em suas formações e práticas não 
consistem em motivo de separação, mas em potente meio de enfrentamento da fragmentação que se 
observa entre os dois segmentos do Ensino Fundamental; o desenvolvimento da interdisciplinaridade, 
como forma de dar mais significado à construção do conhecimento, com foco na aprendizagem; o 
contato com novas metodologias e estratégias visando um processo comunicacional mais bem sucedido 
com o aluno, ampliando vínculos entre docente-discente; o atendimento às demandas sócio ambientais 
do nosso tempo para uma maior conscientização de si, do outro e do mundo; por fim, o 
estabelecimento de um diálogo com a Base Nacional Comum Curricular, com a escolha consciente de 
ir além do documento em questão, reconhecendo o trabalho pedagógico que é realizado nas escolas do 
município, na busca constante de uma educação de qualidade, que coloca o aluno no centro do 
processo. 

Palavras-chave: Referencial Curricular; Ensino de Ciências; Ensino de História; Educação Ambiental; 
Educação para Riscos. 

REVISÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DE NITERÓI E O ENSINO DE HISTÓRIA: 

TENSÕES ENTRE O CURRÍCULO E A DIDÁTICA 

Renato Coelho Barbosa de Luna Freire – UERJ 

INTRODUÇÃO 

A obrigatoriedade legal, tanto em relação a exigências do Plano Municipal de Educação, 

quanto em atendimento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), fez com que uma estratégia 

de ação fosse desenvolvida por equipes da Secretaria de Educação de Niterói e Fundação Municipal 

de Educação (FME), para revisão do Referencial Curricular da Rede, no ano 2019, através de 

Grupos de Trabalhos (GT) organizados por componentes curriculares, com representação dos 

docentes do Ensino Fundamental. A chamada dos profissionais se deu através de ofícios 

encaminhados às unidades de educação (UE), para que cada UE disponibilizasse representantes por 

componente. O GT de História contou com professores do 1° e do 2° segmento do Ensino 

Fundamental que, na Rede, organiza-se por ciclos de aprendizagens. 
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Como caminho para a construção curricular, foram realizados quatro encontros presenciais, 

além de discussões em ambientes virtuais (aplicativo whatsapp e Google Drive) com os 

documentos disponibilizados aos participantes para intervenções diretas. A partir dos diálogos 

estabelecidos foi possível compreender o sentido fornecido ao ensino de história na Rede e como os 

professores, a partir de seus entendimentos sobre o componente, mobilizam saberes e práticas para 

que o componente tenha (ou não) a potência de transformação social, assumindo conscientemente 

suas funções para o ensino. Em um diálogo entre a teoria da história e a didática do ensino de 

história, apresentamos as fronteiras, dinâmicas e híbridas, entre os saberes acadêmico e escolar 

para, em seguida, compreendermos seus alcances na revisão curricular da Rede de Niterói. 

MEMÓRIA, HISTÓRIA E NARRATIVA 

“Faz já seis anos que meu amigo se foi com o carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é 

justamente porque não quero esquecer”, rememorava o aviador afetado pelo seu encontro com o 

Pequeno Príncipe. Em pequena passagem que se pretendeu epígrafe, o autor Antoine de Saint-

Exupéry, sutilmente nos chama atenção para a necessidade humana de lembrar e, ao lembrar, 

procura-se registrar a lembrança para que não caia no esquecimento. 

A memória é a maneira pela qual as sociedades selecionam o seu passado e o compartilham 

(NORA, 1993). Parte de escolhas arbitrárias dos grupos da sociedade que disputam 

hegemonicamente a seleção do que será lembrado e esquecido. É, portanto, o lugar em que o 

passado se manifesta no tempo presente, a partir dos seus múltiplos registros que por sua vez, aos 

constituírem-se marcadores de temporalidades, pretendendo-se futuro. Já a narrativa é a maneira 

pela qual as memórias recebem significações. É o elemento que organiza e comunica os saberes, 

fornecendo “materialidade” as memórias. Recria sentidos para o que se é lembrado e possibilita sua 

difusão e perpetuação na sociedade, definindo (ainda que provisoriamente) o seu passado. Toda 

narrativa trás implícita uma experiência temporal e é por meio dela que o tempo se torna 

significativo (GABRIEL, 2015). 

A História difundida nas universidades e centros de pesquisas, por sua vez, é a versão 

“científica” que reflete sobre o passado dos grupos da sociedade e relaciona-o a outras 

temporalidades a partir de regras de pesquisa que pretende construir conhecimentos com validade 

científica. História e memória não se confundem, mas implicam-se mutuamente: enquanto a história 

se vale da análise dos processos de construção da própria memória para compreender como esta foi 

se consolidando e sendo partilhada nos grupos sociais (CANDAU, 2005), a memória também faz 
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uso da história, tornando um de seus materiais de fabricação do passado e assim legitimando 

posições políticas.  

Em sua versão escolar, os saberes (tanto científico quanto memorialístico) são 

recontextualizados como conteúdos escolares por um complexo processo de didatização e sofrem 

processos de significações (configuração, seleção e organização) que mantém relações com a 

produção de conhecimentos escolares em meio às disputas pela fixação de sentidos de mundo no 

âmbito da escola (GABRIEL & MORAES, 2014).   

Ou seja, a seleção do que será ensinado para as gerações é desnaturalizado pelo processo de 

escolhas e disputas políticas e simbólicas, como também por escolhas e disputas internas ao próprio 

saber da disciplina escolar em relação à sua referência científica (MONTEIRO, 2007), atendendo a 

demandas sociais e de políticas educacionais com finalidades pedagógicas, sendo assim uma das 

“formas de produção do passado em nossa cultura histórica” (GUIMARÃES, 2010: 36). 

Apesar de dialogarem intimamente, a história escolar e a acadêmica possuem identidades 

epistemológicas distintas, constituindo-se como diferentes regimes de produção do passado. As 

identidades epistemológicas próprias dos saberes histórico acadêmico e escolar determinam 

maneiras diferenciadas de abordagem dos conteúdos, como também as suas finalidades.  

Historiadores e professores utilizam as narrativas como recursos epistemológicos que para 

organizar o conhecimento e difundi-lo, mas que se distanciam em suas práticas. Enquanto o 

historiador produz um texto escrito submetido aos seus pares para validação do conhecimento, o 

professor de história organiza a narrativa buscando criar sentidos com finalidade de aprendizagens, 

imerso numa cultura escolar que baliza a sua prática (FORQUIN, 1993). O professor desenvolve 

sua atividade, predominantemente, no espaço escolar, tendo a aula como um texto, pelo qual os 

saberes são distribuídos. Ao organizar saberes através de narrativas e, toda narrativa traz uma 

concepção temporal, o tempo é necessário para a organização dos conteúdos escolares, podendo (ou 

não) enriquecer o repertório cultural dos estudantes e mobilizar a consciência histórica dos sujeitos. 

A consciência histórica foi proposta por Jörn Rüsen como objeto de uma didática da história 

(RÜSEN, 2011, p. 42). Por consciência histórica o autor entende ser, sui generis, a capacidade 

humana de dar sentido ao tempo, através de representações que se valem de referenciais individuais 

e coletivos que estabelecem sentidos ao tempo, com o propósito de orientação na vida prática. 

Consciência histórica não é, portanto, uma simplificação de saberes acumulados sobre o 

passado; é uma construção que relaciona diferentes temporalidades que são estabelecidas entre a 
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apreensão do passado, a necessidade de se entender o presente e a capacidade de se presumir o 

futuro através de projetos individuais e coletivos, motivo pelo qual é conceito apropriado como 

objeto da didática da história. 

TEMPO E NARRATIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Professores de história são também historiadores, ainda que a linguagem habitualmente 

utilizada recrie a diferenciação. Por um lado, o professor, enquanto historiador por força de sua 

formação inicial foi apresentado à teoria da história e iniciado na prática da pesquisa universitária, 

possuindo autoria de sua produção histórica. Por outro lado, como professor, está envolvido com os 

processos educativos das práticas escolares, leitor e anunciador de saberes reconfigurados à sala de 

aula (MATTOS, 2007).  

O desafio nas salas de aulas tem se mostrado em conciliar a prática da pesquisa histórica, 

com seus métodos e epistemologias que caracterizam a disciplina, com os processos cognitivos de 

aprendizagem para a história escolar (CAIMI, 2006; CAIMI & OLIVEIRA, 2014), com o intuito de 

promover aprendizagens significativas através da produção de conhecimentos significativos 

(GABRIEL & MORAES, 2014; PENNA, 2014).  

Refletindo sobre as concepções de tempo histórico que emerge de uma cultura histórica, 

entendemos como os professores de história buscam atribuir significados às complexas relações 

entre as temporalidades e os conteúdos de história, fornecendo historicidade, isto é, o entendimento 

que cada sociedade possui sobre o seu próprio tempo (GUIMARÃES, 2000). No mais, as maneiras 

pelas quais os professores mobilizam a categoria tempo faz conhecer como articulam saberes e 

utilizam a categoria para compreender e explicar os fenômenos históricos. Conforme o modelo 

operatório utilizado pelo professor, torna-se possível perceber as práticas sociais construídas em 

sala de aula e a função social atribuída pelo professor ao ensino de história. 

A organização temporal na disciplina histórica é uma escolha arbitrária do professor, que faz 

do tempo um instrumento de sua prática, mas que tende a “naturalizá-lo”, a ponto de não promover 

a sua devida reflexão. Esta é necessária, pois as maneiras que os grupos sociais encontram de narrar 

o seu passado coloca em tensão as formas que encontram para lidar com seu passado: seus usos e 

intencionalidades.  

Compreender como os professores realizam a manipulação temporal nas práticas escolares 

do ensino de história em relação com os conteúdos programáticos é importante porque influenciam 
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e estruturam as narrativas históricas escolares, que se liga à escolarização dos sujeitos, que contribui 

para o desenvolvimento da consciência histórica. Significa perceber as maneiras pelas quais os 

sujeitos interpretam o tempo em que vivem, fazendo uso das diferentes temporalidades para se 

orientarem: o passado como experiência, o presente como lugar da ação e o futuro como 

expectativa. Assim tomam consciência de sua historicidade e se percebem como sujeitos históricos, 

ou seja, com possibilidade de intervir na sociedade (RÜSEN, 2001).  

Ao debater sobre um currículo para a Rede de Ensino, para além da organização dos 

processos de ensinos e aprendizagens, da definição “do que ensinar” e “por que ensinar”, 

carregamos também uma dimensão utópica, ou seja, as expectativas projetadas para a sociedade que 

pretendemos (GIMENO SACRISTÁN, 2013), procurando contribuir para a autonomia dos sujeitos. 

O GT foi formado por professoras do primeiro e segundo ciclos (1º ao 5° anos) em que foi 

composto por especialistas e não especialistas em história e por professores dos 3º e 4 º ciclos, 

formados por diferentes universidades e com trajetórias em outras redes de ensino e formações 

continuadas. Os professores trouxeram em suas bagagens “possibilidades para a incorporação de 

experiências, diferenças, desejos, demandas e interesses individuais e coletivos do sujeito - discente 

e docente - que percorre e age nesse percurso” (GABRIEL, 2019, p. 73), fertilizando os debates 

focados na preocupação das múltiplas realidades que revestem as práticas escolares.  

As diferentes concepções de tempo entre os professores surgiram no momento em que se 

discutiu a possibilidade de organização dos conteúdos por núcleos temáticos. A BNCC não realizou 

modificações significativas para o ensino de história, mantendo a organização cronológica 

tradicional. A linearidade não possibilita relacionar diferentes temporalidades, isolando o tempo 

passado do tempo presente, sem apresentar relações que permitam perceber as passagens dos 

tempos e as influências das ações humanas pretéritas no tempo presente e assim fazer com que os 

estudantes se percebam partícipes da história, enquanto movimento transformador da sociedade.  

O ensino de história possibilita trabalhar com diferentes temporalidades, já que o recorte 

temporal do conteúdo é extenso, perpassando desde os primeiros grupamentos humanos até a 

atualidade. Entretanto, valoriza-se o recorte em que passado, presente e futuro são temporalidades 

distintas que não se relacionam diante da preocupação com a extensão do conteúdo em detrimento 

de sua qualidade no desenvolvimento de aprendizagens significativas (CAIMI & OLIVEIRA, 

2014), motivo pelo qual a disciplina escolar é estigmatizada como “aprendizagem de coisas 

passadas”, pois é colocada como única possibilidade de recorte temporal. Nesse viés, o estudo da 

história escolar é entendido como a aquisição de informações sobre o passado, que em nada se 
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relaciona como o tempo presente e muito menos projetar-se para o futuro, exigindo mais capacidade 

de armazenamento de informação do que capacidade de interpretação, raciocínio e 

problematizações. 

No GT, a fala de um grupo de professores apontou para a organização linear dos conteúdos 

significativos, pois entendiam que esta organização temporal já se encontra sedimentada nas 

práticas dos professores. Recebida a fala como uma “provocação” para superar a dicotomia entre e 

teoria da história e o ensino escolar do componente, procuramos através do diálogo com outras 

possibilidades de manejo da categoria temporal em sala de aula, construir outra possibilidade que 

superasse uma concepção tradicional do componente.  

Recorremos assim ao referencial teórico do historiador alemão Reinhart Koselleck, que 

utilizou as relações entre experiência e expectativa para compreender as maneiras que em diferentes 

épocas os homens lindam com a temporalidade histórica (KOSELLECK, 2006). Seu objetivo foi 

compreender o tempo como uma construção cultural, onde passado e futuro criam uma tensão para 

a compreensão do presente. 

Por experiência, o autor entende ser “o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram 

incorporados e podem ser lembrados” (KOSELLECK, 2006, p. 309). Ou seja, o conhecimento 

passado que, interiorizado, serve como orientação para compreensão do tempo presente e de base 

para a elaboração de expectativas. Isto não significa presumir condição de causalidade e efeito para 

as ações humanas e tampouco basear a história como magistra vitae; o autor propõe perceber 

modificações na maneira dos homens de encarar o tempo e de se motivarem nos propósitos de se 

guiarem para o futuro, modificando escolhas e orientações na busca de novos horizontes, revelando 

assim a historicidade humana. 

A partir deste referencial, o historiador francês Fraçois Hartog desenvolveu a noção de 

regime de historicidade, como uma condição histórica de experiência do tempo. Segundo Hartog, os 

regimes de historicidade são instaurados numa “crise” do tempo, no momento em que passado, 

presente e futuro evidenciam suas articulações (HARTOG, 2015). O presentismo, observado no 

contexto atual, seria resultado de uma aceleração em que o tempo passado já não serve de 

referência, conforme proposto por Pierre Nora, nos lugares de memória como estratégias de 

presentificação de passados por reconhecer que estes já não assumem determinados sentidos pela 

“aceleração” do tempo que levam a perda de significado no corpo social. De outro modo, o futuro já 

não se vislumbra como promessa, mas como ameaça, através de crises e catástrofes premeditadas. 
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O presentismo seria o regime de historicidade do qual o passado não fornece experiências diante da 

velocidade do transitório e o futuro é incerto, indesejado. 

Conforme a concordância dos dois autores, as temporalidades não são compreendidas da 

mesma maneira na história humana. Em diferentes contextos, diferentes relações temporais são 

estabelecidas, o que leva a mudanças de compreensão do passado como também das expectativas de 

futuro. Assim, mobilizando os conceitos para o ensino, entendemos ser possível construirmos 

práticas escolares significativas para que os estudantes desenvolvam habilidades de se perceberem 

sujeitos aptos para transformar realidades, de compreenderem o presente e de projetarem futuros. 

CONCLUSÕES 

Desafio posto, buscamos no diálogo e, através da participação dos professores da Rede, 

organizar os objetos de conhecimento por núcleos temáticos sem perder de vista a sincronicidade 

temporal que, segundo o Grupo de Trabalho, encontra-se solidificada na cultura das práticas do 

ensino de história. Os objetos do conhecimento não aparecem em sua pureza cristalina, mas sempre 

permeados por outros: questões relativas à política, por exemplo, são envolvidas por questões 

econômicas, sociais e culturais. Procuramos assim possibilitar aos professores realizarem escolhas 

que acreditarem ser a mais viável, em diálogo com o Referencial. O professor possui a liberdade de 

organizar e planejar o trabalho, conforme suas necessidades, seja com foco nos núcleos temáticos, 

sincronizando diferentes temporalidades a partir de múltiplas leituras dos tempos históricos ou 

apostar por outra organização, mas consciente da existência de outras temporalidades possíveis para 

desenvolver conhecimento junto com os estudantes. 

A escolha por núcleos temáticos se deveu a três motivos: possibilidade de continuidade de 

desenvolvimento nos anos subsequentes através de sequências didáticas; organização de materiais 

didáticos e formações continuadas; e possibilidade de diálogo mais estreito com os demais 

componentes curriculares. Foram escolhidos quatro núcleos temáticos, a saber: Sujeitos, Culturas e 

Diferença; Conflitos e Poder; Pensamento Social, Memórias e Narrativas; Trabalho, Ciências e 

Ambiente. Os núcleos não se apresentaram em ordem fixa, ou seja, não seguem uma sequência 

estática e obrigatória, como também um mesmo núcleo poderá ser retomado num mesmo ano, pois 

foi preferência manifestada pelo GT aproximar a organização dos núcleos a uma disposição linear 

dos conteúdos substantivos. O que se espera é que o professor, em seus processos avaliativos, 

perceba como os conceitos fundamentais para a análise histórica das sociedades vão sendo 
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construídos e que, na continuidade de um ciclo, haja a retomada de tais conceitos para que se 

consolidem aprendizagens respeitando o processo educativo individual e coletivo.  

A importância do GT superou a revisão do documento curricular, demonstrando a 

importância do diálogo e a necessidade de buscar novos caminhos para a educação histórica escolar. 

Para que o documento tenha, na prática, significado para transformação, faz-se necessário o debate 

entre os professores, nas trocas de práticas e de experiências para possibilitar mediações junto aos 

estudantes para a construção de conhecimentos com sentidos. E quem sabe, assim como o aviador 

distante no tempo, possamos construir expectativas para contribuirmos com que os estudantes 

narrem novas histórias, a partir de uma sociedade com mais justiça e menos desigualdades. 

(1) NITERÓI (RJ). SEMECT/FME. Ofício FSDE 113/2019. Niterói, RJ: Secretaria de 

Educação, Ciência e Tecnologia/Fundação Municipal de Educação, 2019. 

(2) Os ciclos de aprendizagens são organizados da seguinte maneira: primeiro Ciclo que 

incluem o 1°, 2° e 3° anos; segundo ciclo é composto pelos 3° e 4° anos; terceiro ciclo compreende 

o 6° e 7° anos e; o quarto ciclo recebe o 8° e 9° anos. 
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Resumo 

O texto apresentou as tensões e possibilidades entre o Currículo e a Didática surgidas nas discussões do 
Grupo de Trabalho (GT) do componente curricular História, ocorrido no ano 2019 para revisar o 
Referencial curricular da Rede de Ensino de Niterói. Como coordenador do GT, obtive a experiência 
de dialogar com outros professores do componente e, através da proposta curricular, pude perceber 
diferentes entendimentos para o ensino de história. Entendemos que a escolarização não ocorre sem 
considerar diferentes projetos entram em disputa pela validade de valores, saberes e elementos da 
cultura, que acreditam ser a expressão mais adequada para o desenvolvimento dos alunos. Assim, 
conforme Gimeno Sacristán, é por meio desse projeto institucional que são expressos interesses, 
valores e forças de determinados grupos da sociedade, fornecendo ao Currículo uma importância para 
compreender o que se deseja difundir na sociedade. Assumindo a especificidade epistemológica da 
história escolar, procuramos a partir do conceito de temporalidade, fundamental para a compreensão 
do saber histórico, conhecer os sentidos fornecidos pelos professores para o saber histórico. O 
componente curricular história, quando trabalhado em diferentes temporalidades, contribui para que o 
estudante reconheça sua própria historicidade, objetivando a formação de sujeitos atuantes na 
sociedade. Como alternativa para a linearidade temporal como única via para a construção de saberes 
para o ensino de história, explicitada nas falas e práticas dos professores, propomos o diálogo com a 
teoria da história para compreender as noções de regime de historicidade, desenvolvida por Fraçois 
Hartog e as categorias meta-históricas como “campo de experiência” e “expectativa de futuro”, 
apresentado por Reinhart Koselleck, para o ensino de história como possibilidade de novos fazeres 
pedagógicos diante da criação de sentidos e desenvolvimento.  

Palavras-chave: Ensino de História; Teoria da História; Base Nacional Comum Curricular; Referencial 
Curricular de Niterói; Temporalidade. 
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DO LIMÃO À LIMONADA: OS DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO REFERENCIAL 

CURRICULAR DE CIÊNCIAS  

Camilla Ferreira Souza Alô – FME Niterói 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, o vivemos em um mundo em constante e rápida modificação, sendo assim, o 

currículo de uma rede de educação precisa ser revisto periodicamente para que este possa 

representar ao máximo o mundo presente. Aliado a essa necessidade, a Subsecretaria de Educação e 

a Superintendência de Desenvolvimento de Ensino de Niterói, em no início de 2019, convocou a 

seus funcionários e docentes a participar da revisão do documento “Referencial Curricular de Rede 

Municipal de Educação de Niterói: uma construção coletiva/2010”. Para isso, nos debruçamos nos 

documentos legais da Rede, no Plano Municipal de Educação em diálogo com a legislação federal, 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013 e da Educação 

Infantil/2009. No mesmo período ocorreu a aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), e junto com ela a necessidade de adequar nosso referencial a ela.  

Na área do conhecimento Ciências Naturais, a BNCC trouxe mudanças significativas na 

organização curricular, este passou de linear para “em espiral” com o estabelecimento de 3 

Unidades Temáticas – Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e Universo, e observamos a 

exclusão de conteúdos importantes e a absorção de novos, além da alteração de conteúdos entre os 

anos de escolaridade.  Deste modo, a nova BNCC se tornou para nós um “limão” e entendemos que 

precisávamos fazer do nosso novo referencial, “uma boa limonada”. Entendendo a BNCC como 

uma Base, uma lista mínima  de assuntos, onde nós, professores e pedagogos da rede teríamos a 

autonomia para inserir os conteúdos que julgamos ser relevante para nossos alunos,  fortalecendo o 

compromisso ético com a justiça social e inclusão,  valorizando o potencial criativo do trabalho 

cotidiano do professor e reconhecendo as especificidades das escolas de Niterói.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No momento da elaboração ou da atualização de um referencial curricular, é importante qual 

é o real sentido de ensinar determinado componente. Neste sentido, é preciso pensar sobre a 

seguinte indagação: qual é o objetivo de se ensinar Ciências Naturais, no Ensino Fundamental? 

Podemos ser mais exclusivos: uma vez que vivemos em um país com grande extensão e formado 
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por realidades tão diferentes, qual é o sentido de ensinar Ciências, no Ensino Fundamental, no 

município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro?  

Para Harres (2003) um dos objetivos principais do ensino de Ciências é permitir que o 

estudante desenvolva uma visão apropriada sobre a natureza da Ciência, compreendendo, por 

exemplo, como os mecanismos da produção da ciência, funcionamento da comunidade científica, 

como os fatos experimentais se relacionam com as teorias, como o conhecimento é validado, como 

é feita a separação entre um conhecimento científico e um não-científico. Em consequência, essa 

compreensão leva a um entendimento mais humano da Ciência e colabora para a superação da visão 

desvirtuada e equivocada, ainda persistente, de que a ciência é uma verdade absoluta; de que é 

neutra social, política e economicamente; que é por si só fria, lógica e racional (HARRES, 2003).   

Além disso, o estudo das Ciências Naturais pode estar ligado às necessidades de equidade e 

diversidade, tão imprescindíveis em nossa sociedade, que está em constante modificação.  

Não é nova a necessidade de aumentar o objetivo do ensino de Ciências Naturais para uma 

visão que supere a memorização e identificação de conceitos, dando  oportunidade aos discentes de 

questionar, analisar e aplicar o conhecimento científico com a finalidade de melhorar a qualidade de 

vida dos próprios, da comunidade e socioambiental, sempre respeitando os princípios éticos. O 

aluno necessita entender como o conhecimento científico é construído, precisa saber interpretar, 

analisar, correlacionar e criticar, ou seja, é importante que, ao longo do Ensino Fundamental, a área 

de Ciências da Natureza tenha um compromisso com o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica. 

A alfabetização científica é o conjunto de conhecimentos que facilita o ser humano fazer 

uma leitura do mundo onde vive e, também, entender a necessidade de transformar este mundo para 

melhor (CHASSOT, 2000). Em 2003 o mesmo autor, ampliou essa definição para o domínio de 

conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para o cidadão desenvolver-se na vida diária. 

Este conceito conglomera não somente o domínio da linguagem científica, mas também a aptidão 

de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente em um contexto não-técnico, porém de forma 

significativa. Além disso, busca o pleno exercício da cidadania e a formação de indivíduos críticos. 

Deste modo, acreditamos que a maior função do ensino, incluindo o de Ciências, é procurar que os 

alunos sejam cidadãos mais críticos e que os estudantes possam tornar-se agentes de transformação, 

para melhoria do mundo em que vivemos, a fim de intervir e melhorar a qualidade de vida 

individual, coletiva e socioambiental, além de respeitar princípios éticos. 
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Enfatiza-se que a alfabetização científica é uma atividade vitalícia, sendo sistematizada no 

espaço escolar, mas transcendendo suas dimensões para os espaços educativos não formais, 

permeados pelas diferentes mídias e linguagens (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001). 

Sendo assim, é importante valorizar metodologias que promovam a formação de cidadãos 

críticos. Logo, na educação básica, o ensino de Ciências Naturais é um ato social e cultural, que 

oportuniza à população mais uma das formas de conhecer e reconhecer o mundo no qual vivemos, 

as relações entre seres e elementos, os diferentes fenômenos e, também, obviamente, em diversas 

escalas. Deste modo, é importante valorizar metodologias que promovam a formação de cidadãos 

críticos.  

As Metodologias Ativas de Aprendizagem são importantes estratégias que possibilitam a 

formação indivíduos independentes, críticos e formadores de opinião. Nelas, devem-se considerar, 

conceitualmente, dois atores: o professor, que deixa de ter a função de proferir ou de ensinar, 

restando-lhe a tarefa de facilitar o processo de aquisição do conhecimento; e o aluno, que passa a 

receber denominações que remetem ao contexto dinâmico, tais como estudante ou educando. Tudo 

isto para deixar claro o ambiente ativo, dinâmico e construtivo que pode influenciar positivamente a 

percepção de educadores e educandos. Em síntese, é possível apresentar as metodologias ativas 

como um grupo de formas de se apresentar um conteúdo, onde os estudantes realizam atividades na 

qual são necessárias a reflexão de ideias e desenvolvimento da capacidade de utilizá-las. Para que 

ocorra sucesso na aprendizagem, é fator determinante que cada metodologia seja bem aplicada e 

bem elaborada pelo professor/facilitador (FARIAS, 2015), necessitando de tempo para o 

desenvolvimento e de formação continuada. É importante frisar que o uso de uma metodologia não 

elimina a possibilidade de combinar outras.      

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O Referencial Curricular de Ciências Naturais foi construído através de uma visão dialógica 

entre os profissionais especialistas (professores de 3º e 4º ciclos – 6º ao 9º anos) e generalistas 

(professores de 1º e 2º ciclos – 1º ao 5º anos). Deste modo, após discussões, promovidas pelo setor 

pedagógico de cada unidade escolar,  foram enviados às 49 Unidades Escolares, ofícios 

convocando: um professor representante de cada componente curricular  (Ofício 113/2019) e um 

representante do 1ºciclo e outro do 2º ciclo (Ofício 127/2019) para participarem de Grupos de 

Trabalho (GTs), criados para a revisão e adequação do Referencial Curricular.  
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O Grupo de Trabalho (GT) de Ciências foi composto por cerca de 20 professores. Estes 

foram divididos em 4 subgrupos, com especialistas e generalistas, um para cada ciclo, com o 

objetivo de cada subgrupo se debruçar sobre as matrizes curriculares dos anos de abrangência do 

referente ciclo. Foram realizados 4 encontros para a discussão a concepção do ensino de Ciências 

na Rede Municipal de Niterói de para a construção das matrizes curriculares.   

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Um assunto recorrente em nas discussões do GT foi a necessidade da utilização das 

tecnologias no ensino. Foi frisada a importância de se deixar claro essa necessidade, uma vez que o 

currículo é uma forma de garantias de políticas públicas. É altamente conhecido que a utilização das 

tecnologias tem papel importante como modificador da atual relação professor-aluno, e ainda é 

pouco utilizado como um meio que possibilite que o aluno deixe a sua atitude passiva de receptor 

de informações, para ser aquele que busca, integra e cria.  Deste modo, o professor se torna o que 

auxilia o estudante a procurar e coordenar o que ele aprende. Além disso, vivemos em um mundo 

conectado, não é possível que a escola continue à margem da tecnologia. Existem inúmeros 

aplicativos, sites, softwares, ferramentas de busca e etc, que podem auxiliar o ensino de Ciências e a 

inclusão das práticas escolares no mundo digital, alguns destes estão em nossas matrizes como 

forma de sugestões metodológicas (KRASILCHIK, 2000). Para isso, é imprescindível que a Escola 

do Século XXI tenha pleno, constante e de qualidade acesso à rede mundial de computadores e que 

existam ambientes e equipamentos atualizados para essas práticas.   

A importância da superação de um ensino de Ciências Naturais se restringia ao 

conhecimento de conceitos e do desenvolvimento da capacidade de identificação e memorização, 

foi levantada diversas vezes pelos professores. Porém, não é novidade a real necessidade de 

aumentar a finalidade do ensino de Ciências para dar oportunidades aos estudantes de observar, 

analisar, questionar e aplicar o conhecimento científico. E, em consequência, que eles consigam 

intervir e melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental.   

Os professores apontaram que normalmente, no início da formação, as ciências se 

constituem em conhecimentos capazes de desencadear processos prazerosos nos alunos, produzindo 

emoções positivas e duradouras. Este prazer muitas vezes vem da manutenção da curiosidade e da 

possibilidade de se realizar descobertas. Porém, de maneira muito rápida, o prazer pode ser 

transformado em tédio e, em alguns casos, aversão. Tal observação foi constatada também por 

PIETROCOLA, (2014). Logo, nós, professores, o que podemos fazer para preservar a curiosidade 
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de nossos alunos? Alunos curiosos não somente elaboram questionamentos, mas também buscam 

dinamicamente as respostas. Sem inquirição, Isaac Newton nunca teria postulado as leis da física; 

Alexander Fleming, provavelmente, não teria descoberto a penicilina; e a inovadora pesquisa de 

Marie Curie sobre a radioatividade poderia não existir. Em síntese, a curiosidade prepara o cérebro 

para a aprendizagem. É preciso que preparemos um processo educativo que possibilite (re)pensar, 

(re)interpretar e (re)elaborar o conhecimento, de modo que ações pedagógicas de difusão e 

apropriação de conteúdos prontos e finalizados, encontrados na conduta docente e nos currículos de 

ensino, sejam totalmente reformulados e transformados, conduzindo à produção do saber 

(PITANGA, 2015).  

Em consonância, a apresentação de atividades diversificadas e de recursos didáticos 

variados também contribui para motivar os estudantes, tornando possível atender a diferentes 

necessidades e interesses dos alunos. Quando se busca um ensino de qualidade, especialmente em 

Ciências, é mister um planejamento que pronuncie Trabalhos de Campo com as atividades 

desenvolvidas em classe. As Atividades de Campo permitem a exploração de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. VIVEIRO & DINIZ (2009) deixam claro o quanto esse 

tipo de atividade é importante e cara para a área de Ciências Naturais com a seguinte frase: 

“Passeio, não! Atividade de campo é uma estratégia de ensino!” (Viveiro e Diniz, 2009). Os autores 

também complementam que as atividades de campo compõem relevante estratégia para o ensino de 

Ciências Naturais, visto que possibilitam abordar uma grande diversidade de conteúdos, promovem 

um fator motivador nos estudantes, permitem o contato direto com o ambiente e o melhor 

entendimento dos fenômenos (Viveiro e Diniz, 2009). Deste modo, ao longo das matrizes do 

componente curricular Ciências Naturais, os professores do GT apresentaram inúmeras sugestões 

metodológicas de Atividades de Campo, que implicam em estratégias adequadas para o 

deslocamento dos alunos.  

A pura e simples realização de atividades práticas nas aulas de Ciências não soluciona as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, se não modificarmos a forma de abordar o conhecimento 

científico e suas observações, vivências e medições. Estes são eventos que necessitam de 

explicações e não devem ser apenas memorizados. É recomendado que atividades anteriores ao 

laboratório sejam realizadas com o desígnio de clarificar os objetivos pretendidos, conhecimentos 

prévios dos estudantes e suas expectativas em relação ao fenômeno pesquisado. Após a prática, é 

indicada a discussão dos resultados obtidos e também as limitações da atividade. Para minimizar as 

concepções errôneas da prática científica é mister que o professor distinga de forma clara as 
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atividades práticas com objetivos pedagógicos da investigação experimental executada por 

cientistas (BORGES, 2002).  

Aqui, os professores ressaltaram a importância do suporte dado ao professor na hora da 

concepção, elaboração e realização das atividades de experimentação, destacando a presença de 

estagiários, graduandos e licenciandos, que atuam nos laboratórios de ciências das nossas unidades 

de educação. Nesse sentido, a parceria que vem sendo estabelecida entre professores e estagiários, 

para favorecer o trabalho nos laboratórios, apresenta-se como uma experiência bem sucedida e que 

colabora ativamente para o processo de ensino e de aprendizagem.  

Uma outra estratégia de ensino importante, mas que precisa ser repensada, é a utilização dos 

laboratórios escolares. Muitas das vezes esses espaços ficam subutilizados e não apresentam 

resultados significativos no processo de ensino-aprendizagem (BORGES, 2002).  No que é 

denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas, envolvendo observações e 

medidas, acerca de fenômenos previamente determinados pelo professor (TAMIR, 1991). Porém, 

atualmente, sabemos que para o sucesso no processo de ensino- aprendizagem o importante não é a 

manipulação de objetos e materiais concretos, mas sim o envolvimento e o comprometimento com a 

busca de respostas/soluções bem articuladas para as questões colocadas (BORGES, 2002). 

Consequentemente, metodologias ativas, de caráter investigativo, são um caminho, na opinião dos 

professores do GT, para que a utilização dos laboratórios de ciências seja mais efetiva e que o 

ensino de ciências deixe de ser descontextualizado, com apenas apresentação de definições, 

conceitos, leis e fórmulas. Com essas metodologias é possível demonstrar que o conhecimento 

científico propõe respostas ou novas perguntas para problemas apresentados na sociedade.  

Uma prática que está sendo utilizada em nossa rede de ensino, há alguns anos, é a criação de 

Clubes de Ciências baseados nas metodologias ativas e investigativas. Nestes, os alunos ou os 

professores apresentam um problema que precisa ser resolvido e estabelecem, em conjunto, que 

tipos de experimentos podem ser utilizados para solucionar tal questão e realizam pesquisas 

bibliográficas e leituras. Desta forma, os alunos podem vivenciar como o conhecimento científico é 

produzido na realidade. A partir disso, inúmeros podem ser os desdobramentos, dentre eles temos a 

apresentação dos trabalhos realizados em feiras científicas, a produção de textos científicos, 

elaboração de questões relacionadas aos assuntos e etc. Cabe destacar que a rede de Niterói se 

diferencia pela existência de laboratórios de ciências em muitas unidades de educação, e que esses 

ambientes são de extrema importância para a aprendizagem. Enfatizamos a necessidade de que o 

docente insista no uso do laboratório, transformando-o em prática cotidiana, e de que esse ambiente 
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seja mantido em condições adequadas de uso e mesmo ampliado para todas as unidades de 

educação do Ensino Fundamental. 

A Educação do século XXI traz mudanças. A ideia de autonomia do educando levou ao 

desenvolvimento de metodologias ativas de ensino que têm o objetivo de formar profissionais 

independentes, críticos e formadores de opinião. Podemos descrever metodologias ativas como o 

processo em que os estudantes desenvolvem atividades que necessitam de reflexão de ideias e 

desenvolvimento da capacidade de usá-las. Para que os estudantes tenham um bom 

desenvolvimento em uma educação que utiliza metodologias ativas, é importante que cada 

metodologia seja bem aplicada e bem pensada pelo professor/facilitador. Vale ressaltar que o uso de 

uma metodologia não exclui a possibilidade de combinar outras. 

CONCLUSÕES 

É importante que o curricular assuma o caráter norteador para a prática docente, em Ciências 

Naturais, na Rede Municipal de Niterói, para isso, é necessária sua apropriação e reflexão por parte 

de todos os profissionais que aqui atuam. As matrizes, foram fruto do empenho e dedicação de 

professores da rede que representaram suas unidades de educação nos Grupos de Trabalho. Estes 

profissionais são atuantes e comprometidos com a qualidade do ensino. Não foram esquecidas as 

novas tecnologias digitais, meios para a real inclusão de todos os alunos, questões de gênero, 

relações étnico-raciais e educação para riscos. Neste trabalho, os professores se esforçaram para 

dialogar com Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo que a revisão dos referenciais 

da rede priorizasse a realidade do trabalho pedagógico desenvolvido no nosso município. Sendo 

assim, fizemos do “do Limão (BNCC) uma bela limonada (Referencial Curricular da Rede 

Municipal de Niterói)”.  

(1) Parte das reflexões apresentadas nesse texto foram desenvolvidas primeiramente no 

texto introdutório para o componente curricular de Ciências no Referencial Curricular da 

Rede Pública Municipal de Niterói, ainda não publicado. 
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Resumo 

A Subsecretaria de Educação e a Superintendência de Desenvolvimento de Ensino de Niterói, em no 
início de 2019, convocou a seus funcionários e docentes a participar da revisão do documento 
“Referencial Curricular de Rede Municipal de Educação de Niterói: uma construção coletiva/2010”. 
No mesmo período ocorreu a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e junto com 
ela a necessidade de adequar nosso referencial à ela. Na área do conhecimento Ciências Naturais, a 
BNCC trouxe mudanças significativas na organização curricular, este passou de linear para “em espiral” 
com o estabelecimento de 3 Unidades, e observamos a exclusão de conteúdos importantes e a absorção 
de novos, além da alteração de conteúdos entre os anos de escolaridade.  Deste modo, a nova BNCC se 
tornou para nós, professores de Ciências, um “limão” e entendemos que precisávamos fazer do nosso 
novo referencial, “uma boa limonada”. Para isso, foram criados Grupos de Trabalho, com professores 
de 1º ao 4º ciclos para discutir cada Componente Curricular. Acreditamos que seja importante que, ao 
longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tenha um compromisso com o 
desenvolvimento da Alfabetização Científica. Neste sentido, as Metodologias Ativas as Metodologias 
Ativas de Aprendizagem são importantes estratégias que possibilitam a formação indivíduos 
independentes, críticos, formadores de opinião e conscientes de sua importância na sociedade. Os 
assuntos levantados pelos professores nos encontros do GT foram: utilização das tecnologias no 
ensino, manutenção da curiosidade dos alunos ao longo da formação, trabalhos ou aulas de campo, 
aulas práticas contextualizadas e clubes de ciências. Além disso, não foram esquecidos, meios para a real 
inclusão de todos os alunos, questões de gênero, relações étnico-raciais. Os professores se esforçaram 
para dialogar com BNCC, garantindo que a revisão dos referenciais da rede priorizasse a realidade do 
trabalho pedagógico desenvolvido no nosso município. (1) 

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Metodologias Ativas de Aprendizagem; Clube de Ciências; 
BNCC. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REVISÃO CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE 

NITERÓI 

Juliana Martins de Souza – UFF 

INTRODUÇÃO 

Após o advento da Revolução Industrial e suas implicações diretas e indiretas na vida e 

dinâmica da sociedade, faz-se necessário o repensar de diversas temáticas, frente às diferenciações 

que passaram e passam cotidianamente as relações e inter-relações da mesma. As respostas que se 

obtém para os anseios do homem não se dão no mesmo tempo e espaço que outrora era conhecido. 

A sociedade passa a agir e interagir de forma diferenciada, em que as relações transformam-

se, tornam-se voláteis na medida em que os parâmetros concretos de “classificação” dissolvem-se 

(Bauman, 2001).  

Dentro desta perspectiva, o ambiente assume outro significado. Passa a ser “controlado” 

pelo homem e para o homem. Este, sendo agente direto e indireto das transformações espaciais que 

acaba por ressignificar a questão ambiental nos espaços onde estão inseridos ou que se tem 

interesse, seja este qual for. 

Com o objetivo de se pensar a questão ambiental à luz destas novas demandas, por muito 

tempo, buscou-se uma educação ambiental pautada na sensibilização do ser humano para com a 

natureza. O cuidar e conservar eram pautas desta linha que, além da conscientização pela 

sensibilização, também pontuava o homem como agressor e agente principal dos problemas 

enfrentados. O que vale ressaltar é que nesta perspectiva a noção de escala das ações não se 

apresentavam com tamanha importância e criticidade. 

Por muito tempo a educação ambiental refletiu compreensão e posturas, subsidiadas por 

referenciais paradigmáticos que culminavam em compromissos ideológicos, que 

se manifestam na constituição da sociedade atual, porém, nem mesmo esta, compreende e/ou 

reconhece mais estes compromissos frente às mudanças ocorridas na mesma. 

Por não mais se perceber e compreender o mesmo como outrora, faz-se necessário e urgente 

o repensar este ambiente. Dentro desta nova emancipação dos sujeitos e da sociedade como um 

todo e de suas ações na dinâmica a transformação dos espaços, reflete-se que a Educação Ambiental 

Crítica pode auxiliar diretamente neste repensar. 
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A Educação Ambiental Crítica surge como uma evolução conceitual no lugar de uma ideia 

de meio ambiente e educação que comumente era denominada como conservadora. Surge 

então uma contraposição que, a partir de um outro referencial teórico, passa a subsidiar uma leitura 

de mundo mais complexa e instrumentalizada para possíveis intervenções que possam contribuir no 

processo de mudanças de uma realidade socioambiental como a que se presencia no contexto atual. 

Inseridos nesta perspectiva, o conflito e as relações de poder são fundamentais na construção de 

sentidos e organização espacial, em suas distintas determinações. 

A Educação Ambiental Crítica reconhecida também por educação ambiental 

transformadora, emancipatória ou popular vem ocupando cada vez mais espaço como alternativa ao 

caráter conservacionista, que não acompanha às transformações necessárias à sociedade do século 

XXI.  Segundo Loureiro (2007), essa nova concepção promove o questionamento às abordagens 

comportamentalistas, reducionistas e dualistas no entendimento da relação cultura-natureza, como 

meio de se alcançar mudanças efetivas para as questões socioambientais. 

Pode-se ressaltar que o grande desafio socioambiental hoje é, portanto, romper com a ideia 

de um pensamento único e unidimensional, orientado rumo a um “progresso sem limites", que vem 

reduzindo, sufocando e “superexplorando” a natureza. Para isso não basta se firmarem acordos e 

convenções, que depois de colocados em prática vão ser regidos por uma mesma racionalidade 

instrumental e econômica que hoje questionamos, e sim legitimar outras formas de compreensão da 

vida e da complexidade do mundo e uma nova ética da práxis no mundo (Leff, 1999). 

Diante das complexidades que surgem e se estabelecem na sociedade, uma em questão 

merece destaque por interferência direta na vida do homem e na dinâmica territorial, e que a cada 

dia torna-se mais urgente no âmbito de discussões e ações para minimização de seus efeitos 

danosos: os Riscos Ambientais. 

EDUCAÇÃO PARA RISCOS AMBIENTAIS 

O risco se constitui em um fator que propicia a eminência de um desastre. Segundo Rocha 

(2006), é a combinação de frequência e consequência de eventos indesejáveis envolvendo perdas e 

danos e se caracteriza por uma ou mais condições de uma variável.   

O risco é definido como a possibilidade de ocorrência de um acidente, este definido como 

um fato já ocorrido, onde foram registradas consequências sociais e econômicas através de perdas e 

danos (Cerri & Amaral,1998). Os riscos serão definidos a partir de uma escala ou uma hierarquia de 
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probabilidades e de graus/níveis de aceitabilidade de ocorrência dos eventos perigosos, na tentativa 

de classificar áreas com níveis de riscos maiores ou menores.  

Os riscos também podem ser definidos como objetos sociais, pois não há risco sem uma 

população ou indivíduo que o perceba e que possa sofrer seus efeitos. O risco é a tradução de uma 

ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal. 

A importância de se abordar e estudar a questão dos riscos ambientais tornou-se tão 

fundamental, quanto à preservação da vida, já que a existência dos seres humanos na biosfera em 

muitos casos depende de seu entendimento para saber como lidar com determinados processos 

naturais.  

O número de pessoas residindo em áreas de riscos ambientais, a cada dia que passa sofre 

significativo aumento, sobretudo em áreas urbanizadas, como é o caso de Niterói e das principais 

cidades brasileiras, sobretudo nas regiões metropolitanas. A BBC BRASIL (2003) aponta que o 

Brasil é o país do continente americano com maior número de pessoas afetadas por eventos de 

ordens ambientais. 

Os riscos ambientais já se apresentam como a maior classe dos riscos, subdividindo-se em 

classes e subclasses, sendo: Riscos Tecnológicos, Riscos Sociais e Riscos Naturais. 

Os Riscos Naturais ainda se subdividem em: Riscos Físicos, onde são abordadas questões 

atmosféricas (furacões, secas, tempestades, granizo, etc.), questões hidrológicas (enchentes e 

inundações) e questões geológicas (terremotos, atividades vulcânicas, tsunamis, movimentos de 

massa, erosão, colapsos de solo etc.) e Riscos Biológicos que abordam as questões associadas à 

fauna e à flora. 

Na cidade de Niterói, segundo dados da Defesa Civil (2019), os principais eventos de riscos 

que acabam culminando em perdas e danos são alagamentos e Movimentos de Massa, sendo este 

último o que atua em maior preponderância. Assim, percebe-se que a tipologia de risco em nossa 

cidade são Riscos Ambientais Naturais. 

O risco natural faz parte da própria dinâmica da natureza, porém, com a intensificação de 

atividades antrópicas, muitos desses processos podem ser acelerados e/ou potencializados pelas 

alterações decorrentes do uso e ocupação do solo. 

Sendo assim, é necessário cada vez mais ampliar os estudos, a compreensão acerca da 

temática e as escolas se tornam lócus privilegiado para tal ação. Pois os docentes além de terem a 

facilidade das múltiplas linguagem para atingir diferentes faixas etárias e saber como conduzir o 
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processo de forma significativa para alcançar os objetivos junto aos alunos, podem favorecer uma 

educação pautada nos riscos que podem surgir do ambiente e assim mitigar, através da cultura de 

prevenção tanto a degradação ambiental como a minimização de perdas e danos. 

A Educação Ambiental colabora diretamente na construção de um conhecimento crítico 

acerca dos riscos, além de atuar diretamente na busca de atitudes positivas para o cuidado com o 

meio ambiente e o próprio existir. Assim, os estudos sobre percepção de riscos oferecem 

parâmetros para a busca de estratégias educativas. A comunidade escolar, ao manter relações 

cotidianas pode se tornar um importante agente social no trabalho de prevenção de acidentes 

(Campos, 1999). 

Torna-se urgente a conscientização, desde a educação infantil, que o desenvolvimento não 

pressupõe a degradação ambiental e que o ser humano também é ambiente. Cuidar do ambiente é 

cuidar de nós mesmos, compreender o ambiente ao qual está inserido é se portar de forma 

sistêmica, o que corrobora para o entendimento de nosso papel de forma global. 

TRAJETÓRIAS 

Pensando na construção de uma educação ambiental crítica e que corrobore com a realidade 

dos espaços vivos pelos alunos e das leituras que os mesmos possam realizar dos demais, buscou-se 

junto ao município de Niterói que apresenta eventos extremos de dinâmicas ambientais, culminando 

em perdas e danos tanto materiais quanto de vidas, como noticiado amplamente pela mídia nacional 

como o evento do Morro do Bumba no bairro de Viçoso Jardim em 2010 e o evento na comunidade 

Boa Esperança em Piratininga em 2018, dentre outros diagnosticados pela Defesa Civil do 

município, realizar ações que envolvessem a noção de riscos, já que se percebeu a necessidade 

diante dos eventos citados e da importância bem como a urgência das discussões. 

Durante o ano de 2019, houve a necessidade de uma revista aos Referenciais Curriculares de 

Niterói para atender uma meta do Plano Municipal que sempre está atento às melhorias na educação 

de Niterói e, também, identificar o diálogo existente ou a criação do mesmo junto à Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017.  

Vale ressaltar que este movimento ocorreu, pois o município de Niterói, não aderiu ao 

Documento Curricular do Estado do Rio de Janeiro, assumindo sua identidade curricular e 

protagonismo docente dos educadores da Rede. 
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O trabalho realizado ao longo do ano de 2019 diagnosticou que a Educação Ambiental em 

muitos momentos ainda se apresentava com caráter tradicional e pouco trazia as realidade vivida 

pelos alunos do município ou quando se pensava em ambiente o separava do homem , fazendo com 

que o mesmo assumisse culpas por declínios ambientais em proporções diversas, sejam locais ou 

até mesmo globais.  

Compreendendo que a dinâmica ambiental deve ser analisada e avaliada a partir de um olhar 

sistêmico, que segundo Tricart (1977) é um instrumento lógico de que dispomos para estudar os 

problemas do meio, porque dá condições de uma visão do conjunto do aspecto dinâmico, se 

compreendeu a necessidade de discussões para reavaliar a Educação Ambiental na Rede. 

Em um primeiro momento foi realizado o III Fórum de Educação Ambiental na Rede, que 

teve como tema Educação Ambiental e Currículo. O Fórum contou com a presença de 101 

participantes que ao final do dia, ao realizar uma das etapas do evento, que eram as proposições que 

poderíamos ser levantadas no Fórum para se repensar a Educação Ambiental nos Referenciais 

Curriculares da Rede, apontou a necessidade de continuar a discussão em outros dias. Sendo assim, 

foi acordado junto aos profissionais a formação de um Grupo de Discussão de trabalho sobre a 

temática para a nova composição dos Referencias da Rede. 

Foram então realizados encontros com os professores que trabalhavam ou se interessavam 

pela temática em questão bem como os professores que já vinham trabalhando o Projeto de Riscos 

Ambientais em suas Unidades Escolares por meio de ações direcionadas do Núcleo de Ações 

Integradas que compõem a equipe pedagógica da Superintendência de Desenvolvimento de Ensino 

(FSDE) da Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME). Estes professores foram 

convidados através de ofício, telefonemas e também presencialmente junto às escolas. 

Vale ainda ressaltar que este Projeto se deu frente à necessidade de ampliar esta discussão 

tão cara à questão ambiental e a realidade enfrentada pelos bairros de Niterói, bem como de toda 

região metropolitana e Brasil. Esses professores participantes do projeto, puderam corroborar com a 

questão dos Riscos de forma significativa junto aos demais docentes, por estarem à frente com seus 

alunos desta rica discussão. Puderam compartilhar as práticas e o antes e depois doa alunos, sobre 

sua visão das dinâmicas ambientais e meio ambiente.  

Os encontros foram realizados por adesão dos docentes e das escolas, que quando não 

podiam mandar mais de um representante, mandavam ao menos um e com isso vale pontuar que se 

teve a participação de todas as escolas de 3° e 4° ciclos. Ainda merece destaque que o trabalho 

ocorreu com caráter interdisciplinar, percebendo que a questão ambiental é de todos e não de 
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professores pontuais como comumente ocorre. Teve a presença de professores de Ciências, de 

Geografia, de Língua Portuguesa, de Educação Física, de História, de Matemática, de Língua 

Inglesa e de Língua Espanhola. 

Nestes Grupos de Trabalho além das discussões teóricas os docentes se debruçaram 

vertiginosamente na leitura dos Referenciais e na reescrita dos mesmos acerca das questões 

ambientais. E assim sendo, com a participação de todos se decidiu que a Educação para Riscos 

Ambientais deveria estar inserida e em todos os anos de Escolaridade. Ainda pontuaram que 

deveriam estar presentes em todas as disciplinas diante da urgência de se perceber e penar às 

questões ambientais. 

Estes grupos de trabalho dividiram-se em equipes para pensar cada ano de escolaridade e 

depois compartilhar o que tinha sido realizado com os outros grupos, para que pudessem ver o que 

tinha sido refletido e elaborado e então sofrer alterações caso julgassem, os demais componentes do 

grupo, necessário. Sendo assim, pode-se afirmar que a Educação Ambiental foi pensada e escrita 

com total protagonismo docente. 

Ao final desta etapa, foi elaborado um documento sobre a Educação Ambiental que 

posteriormente foi discutida nos Grupos de Trabalho dos Referenciais Curriculares, organizados 

pelas Diretorias de Ensino Fundamental. Vale ressaltar que os participantes dos Grupos de Trabalho 

de Educação Ambiental, encontravam-se e inseridos em todos os grupos de discussão dos 

Referenciais. Como estes grupo s se dividiram por disciplina para desenvolverem seus trabalhos e 

nos GT’s de Educação Ambiental, tínhamos praticamente representantes de todas elas, a discussão 

estava presente em todos os Grupos de Trabalho. 

Vale também ressaltar que um diálogo foi realizado com todos os coordenadores de área 

sobre o trabalho dos Grupos de Educação Ambiental e a importância dessa temática nos 

Referenciais, de forma diferenciada. Deveria então estar mais pautada em um olhar crítico. 

Os encontros ocorreram em diferentes momentos e as discussões se mostraram além de 

pertinentes, urgentes frente às demandas que se diagnosticavam na fala dos docentes e o cotidiano 

destes junto aos alunos. 

Foi então pensada a questão de uma Educação Ambiental mais reflexiva, com temáticas que 

estivessem dentro da realidade vivenciada pelos alunos e com metodologias que pudessem ampliar 

a compreensão das mesmas. Buscou-se também por meio de estratégias de ensino ampliar a 

compreensão do meio ambiente com caráter sistêmico, fazendo com que os alunos percebam as 
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relações e inter-relações existentes no todo. Ainda no olhar sistêmico, se deu a lógica dos sistemas 

abertos que segundo Souza (2014) são aqueles que trocam matéria, energia e informação 

regularmente São eminentemente adaptativos, isto é, para sobreviver devem reajustar-se 

constantemente às condições do meio. 

Dentro desta perspectiva, se inserem-se as discussões necessárias à realidade dos alunos da 

Rede, segundo os profissionais participantes da Releitura e Reescrita dos Referenciais e acredita-se 

ampliar a compreensão acerca das dinâmicas ambientais e que ocorra a devida apropriação do 

significado e sentido de meio ambiente.  

CONCLUSÕES 

Diante do que foi discutido conclui-se que o protagonismo docente na Rede de Niterói 

corroborou para uma discussão ampla e de qualidade acerca da temática da Educação Ambiental. 

Em um trabalho conjunto e com perfil interdisciplinar, as discussões acerca da Educação 

Ambiental trouxeram para os Referenciais Curriculares de Niterói importantes questões de viés 

crítico que colaboraram para ampliar o entendimento acerca do meio ambiente e de como este é 

trabalhado e vivenciado pelos alunos. 

A Educação Ambiental, dentro desta nova perspectiva, passa a ser observada e trabalhada de 

forma sistemática em todos os anos de escolaridade e inseridas em todas as disciplinas de formas 

diversas. 

Surge com destaque na nova composição dos Referenciais Curriculares de Niterói sob a 

ótica da Educação Ambiental, a Educação para Riscos Ambientais, pelo reconhecimento de que esta 

questão é latente no cotidiano das sociedades e necessita de um trabalho mais intenso a fim de 

minimizar os danos causados pelos eventos ocasionados pelos mesmos. 
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Resumo 

A cada instante que se passa a necessidade de pensar e dialogar sobre as questões ambientais ficam mais 
latentes pelas urgências que se presencia em diversas latitudes. Tais questões se manifestam através de 
eventos que interferem diretamente no cotidiano dos homens como também na organização dos 
territórios e dinâmica das sociedades. Sendo o educar um ato político, pois assume compromisso com o 
outro, para que esse possa ser sujeito da sua história e do seu processo de aprendizagem, o ato de 
educar deve compreender ações que possibilitem a construção de autonomia para que a educação seja 
também uma forma de intervenção no mundo (Freire, 1996). Assim passa necessariamente por 
entender a dimensão da vida e das relações que se estabelecem. Acredita-se que a Educação Ambiental 
deve-se trabalhar de forma sistemática desde o início da vida escolar. Com a necessidade de atender a 
uma das metas do Plano Municipal e dialogar com a Nova Base Nacional Comum Curricular, foram 
realizados diversos momentos para que com o protagonismo docente pudéssemos construir um 
Referencial Curricular pautado na identidade municipal. Buscou-se refletir e traçar propostas que 
contemplassem uma Educação Ambiental pautada na criticidade e com caráter sistêmico. Encontros 
formativos e Grupos de trabalho sobre Educação Ambiental foram criados, e nestes, foram levantadas 
questões que pudessem corroborar para a proposta. Os Grupos de trabalho foram compostos por 
docentes de diversas disciplinas, com o entendimento de um trabalho integrado e interdisciplinar que 
pudesse estar presente em todos os anos de escolaridade e campos de conhecimento. Estes mesmos 
profissionais, posteriormente integraram os grupos de discussão dos Referenciais formados pelas 
Diretorias do Ensino Fundamental e juntos, por meio de uma ação dialógica introduziram uma 
Educação Ambiental focada na vivência dos alunos destacando uma Educação para Riscos Ambientais 
buscando ampliar a apropriação do conceito de meio ambiente. 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica, Revisão Curricular, Riscos Ambientais 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de investigar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), decorre do fato de 

ser uma política pública realizada pelo Estado, com parcerias entre empresas privadas (LEHER, 

2003; 2005) que mobilizam esforços para colocar em prática um projeto de formação de cidadãos 

nos moldes do sistema capitalista (SILVA, 2019). 

 É esperado pelo Ministério da Educação que a BNCC seja incorporada pelas escolas 

públicas e privadas até o ano de 2020, o que confere a base um caráter obrigatório. Nesse sentido, 

nota-se a importância do debate sobre tal política pública que foi elaborada e materializada dentro 

de um contexto histórico, social e econômico específico. E, por assim dizer, representa um discurso 

ou intenção de determinado grupo social que pensa a escola e o espaço púbico a partir de 

determinadas concepções que não representam, na totalidade, a compreensão das comunidades 

científicas em educação, movimentos sociais e outras entidades. 

Nessa direção, surge questionamento voltado para os objetivos reais desse documento: o que 

dizem a lista de competências gerais da BNCC a serem mobilizadas pelos estudantes?  

As competências estão presentes em vários documentos oficiais, mesmo apresentando 

polissemias em torno da sua compreensão por não existir uma definição universal (SILVA, 2019). 

Por exemplo, os Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio preconizam três conjuntos de 

competências: comunicar e representar; investigar e compreender; contextualizar social ou 

historicamente os conhecimentos. O Exame Nacional do Ensino Média (Enem) proclama cinco 

competências: dominar diferentes linguagens, compreender processos (sociais, naturais, culturais ou 

tecnológicos); diagnosticar e enfrentar problemas reais; construir argumentações e elaborar 

proposições solidárias (BRASIL, 2006; SILVA, 2019).  

As competências são definidas na BNCC como “mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho (BASIL, 2017, p.8)” 

A BNCC apresenta um leque de competências em que cada área de conhecimento apresenta 

as competências específicas. Assim, são elencadas dez competências gerais no documento. O 

objetivo deste artigo é apresentar a análise preliminar de duas competências representadas nas 
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categorias emergentes da análise textual discursiva realizada na BNCC, são elas: a) Aquisição 

cultural e b) Desenvolvimento da cidadania. 

CULTURA E CIDADANIA 

Pensar em cultura é partir do princípio de que muitas culturas estão presentes em 

determinada sociedade. Nessas condições, evidencia-se o tratamento da pluralidade cultural como 

tema composto pela representação de vários grupos sociais que convivem no território nacional com 

suas desigualdades socioeconômicas, traduzidas por vezes pelo seu caráter discriminatório e 

excludente (BRASIL, 1997). 

Debater sobre culturas no chão da escola é evidenciar as relações de poder que marcam todo 

o processo cultural em relação a desigualdade social, discriminação e preconceito. Brasil (1997, 

p.19) considera que “ambos, desigualdade social e discriminação, se articulam no que se 

convencionou denominar exclusão social”. 

A sociedade moderna, com a chancela do Estado, ao mesmo tempo viabiliza a perpetuação 

da desigualdade social e a discriminação de determinados grupos sociais. Nessa direção, Frigotto 

(2015, p.230) destaca que “[...]no mundo todo e de forma hoje candente no Brasil, o ódio e a 

criminalização dos pobres, legalização e incentivo da violência do Estado para a eliminação de 

grupos sociais ou seu encarceramento”.  

Silva (2012, p.50)  considera a escola como local primordial para a formação do exercício da 

cidadania, em que “os direitos e deveres dos cidadãos  devem ser abordados de forma crítica, para 

que ele possa praticar ações e tomar decisões conscientes e favoráveis ao bem-estar individual e 

coletivo”. 

Nessas circunstâncias, ao tratar da escola como espaço de formação, torna-se necessário 

lembrar-se de sua origem. Frigotto (2015, p.230) destaca que “tornou necessária no plano da 

socialização e da reprodução do conhecimento e das ideias e valores da classe burguesa, ainda que, 

por ser uma sociedade de classes antagônicas, a escola é igualmente, um espaço de disputa pela 

classe trabalhadora.  

Percebe-se que o desenvolvimento da capacidade para o exercício da cidadania prima pela 

relação entre os conhecimentos historicamente construídos, associados aos aspectos econômicos, 

sociais e políticos, na medida em que a cidadania é estabelecida em um contexto societário, 

formado pela desigualdade e pela exclusão social (SILVA, 2012). 
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DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

A abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1998) baliza a pesquisa que deu origem a 

esse artigo. Apresenta a análise do tipo documental, visto que, a BNCC é investigada a partir das 

competências gerais requeridas na Educação básica. 

As competências gerais estão sendo pesquisadas via a análise textual discursiva (MORAES; 

GALIAZZI, 2011), guiada pela desconstrução textual, unitarização, categorização e produção de 

metatexto. 

As categorias preliminares emergentes do processo analítico são: a) Aquisição cultural e b) 

Desenvolvimento da  cidadania 

Resultados e discussão  
a) Aquisição cultural 

Mobilizar a competência denominada aquisição cultural  é na BNCC  “valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural” (BRASIL, 2017, p.9). 

Essa competência remete à mobilidade de recursos cognitivos e comportamentais 

direcionados ao entendimento e ações em prol do respeito pela pluralidade cultural, que se tornou 

tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

Em um país como o Brasil, caracterizado pelo colonialismo, em que até os dias de hoje 

existem fortes resquícios dessa ação nefasta nas relações sociais, há a necessidade de reflexão sobre 

a formação de grupos étnicos, discriminação e preconceito.  

Na formação de grupos étnicos, nesse processo de colonização do povo brasileiro, muitos 

grupos sofreram discriminação e preconceito contra a sua cultura. Os indígenas foram submetidos 

aos princípios culturais dos europeus. Ainda perderam e continuam a perder o direito a terra. São 

etnias que nutrem uma relação de sacralidade e de preservação de conhecimentos tradicionais sobre 

os recursos naturais. Contudo, ainda lutam e resistem contra a tomada de seus territórios 

principalmente por parte do agronegócio, de seus representantes na bancada ruralista no Congresso 

brasileiro, e, atualmente pelo chefe de Estado. 

Os negros ou afro-brasileiros são outro grupo étnico que ainda tem sua cultura renegada. Por 

muito tempo foram escravizados e seus costumes foram interpretados como maldições. A 

escravidão terminou, mas suas consequências ainda persistem nas relações sociais. Movimentos 
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sociais surgiram com o propósito de lutar e resistir em prol dos seus direitos, e principalmente em 

busca de legitimar as raízes de seus costumes e de sua cultura.  

A discriminação e o preconceito em relação aos grupos étnicos ainda fazem parte da 

realidade do povo brasileiro que, contraditoriamente, apesar de ser um povo caracterizado pela sua 

miscigenação, ou seja,  que carrega no seu DNA caracteres de vários povos, entre eles, africanos, 

índios,  europeus e outros, ainda acredita que faz parte de uma linhagem pura. 

Por fim, fomentar o desenvolvimento da competência em torno da aquisição de culturas, 

envolve o tratamento crítico da relação de poder e controle estruturado no estabelecimento de 

grupos sociais hegemônicos, que ao longo da história vem solidificando a sua cultura em detrimento 

do subordinação de outros grupos marginalizados. Isso a BNCC negligencia (SILVA, 2019).  

b) Desenvolvimento da cidadania 

Ao acionar a competência direcionada ao desenvolvimento da cidadania, a BNCC preconiza 

que o estudante deve ser capaz de:  

“valorizar a diversidade de saberes e de vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício de cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade” 

(BRASIL 2017, p.9). 

A formação para a cidadania é aquela em que os estudantes podem exercer seu 

posicionamento crítico pautado no desenvolvimento de ações políticas. Estas podem compreender o 

pensar em melhorias da qualidade de vida, tanto no âmbito individual como da coletividade 

(MATOS, 2005).  

Nesse sentido, a escola, como espaço que pode promover essa formação da cidadania 

planetária, precisa levar em consideração a diversidade das condições sociais, políticas, 

econômicas, culturais que configuram as relações das classes brasileiras (ROCHA, 2017). 

Nessa competência o desenvolvimento da cidadania se conecta à capacidade do estudante 

valorizar as diversidades de saberes e culturas, a partir da apropriação de conhecimentos que 

possam levá-lo ao entendimento da relação do mundo do trabalho.  

Nessa relação com o mundo do trabalho, recorremos a Netto e Braz (2008, p. 28) pois 

afirmam que o trabalho é um dos pilares da atividade econômica e que “torna possível a produção 

de qualquer bem, criando os valores que constituem a riqueza social”. 
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O trabalho possibilitou o salto antológico do ser humano, de membro da natureza a ser 

humano social. Essa transformação foi mediada pelas transformações das matérias naturais em 

produtos destinados a suprir necessidades humanas. Essa mediação é estabelecida ente sujeito 

(representado pelos seres humanos que vivem em sociedade) e o objeto (a natureza, que 

compreende os seres bióticos e abióticos) (NETTO; BRAZ, 2008, p.28).  

Netto e Braz (2008) também argumentam que, nessa relação ser humano- natureza-trabalho-

ser social, os fins e os meios de produção impõem os sujeitos a efetivarem escolhas entre 

alternativas concretas. 

Nessa perspectiva, percebe-se a necessidade de conhecimento da natureza pelo sujeito.  A 

partir das experiências vivenciadas pelo trabalho, o ser humano é levado a generalizar e 

universalizar os conhecimentos adquiridos na prática através do sistema de comunicação 

possibilitado pela linguagem articulada. Assim, o sujeito expressa as suas representações sobre o 

mundo que o cerca (NETTO; BRAZ, 2008, p.33). 

Frigotto (2015, p. 228) nos chama a atenção para o significado real do trabalho, e destaca 

que este “não é sinônimo de emprego, forma que ostenta nas relações sociais capitalistas, mas a 

atividade vital mediante a qual o ser humano produz e reproduz a sua vida”. 

Com esses elementos, contextualizamos mais um ponto referenciado nessa competência que 

destaca cidadania-trabalho-liberdade. Como se percebe essa liberdade na sociedade 

contemporânea?  

Partimos da compreensão de que o trabalho é a condição necessária para outras atividades, 

como a arte, o lazer, etc. que se inscrevem na esfera da liberdade humana (FRIGOTTO, 2015). A 

liberdade é acessada dentro das possibilidades de escolher entre alternativas concretas que a 

sociedade capitalista disponibiliza (SANTOS NETO, 2013).  

Considera-se que “a liberdade brota da própria atividade do homem e da capacidade de 

exercer autocontrole sobre sua natureza orgânica e instintiva” (SANTOS NETO, 2013, p.82). 

Contudo, no sistema capitalista a liberdade se tornou fundamental para o acúmulo do capital, em 

que é preciso o ser humano liberto para vender a sua força de trabalho. Essas relações também a 

BNCC negligencia. 
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CONCLUSÕES 

As competências relacionadas a Aquisição cultural e Desenvolvimento da  cidadania  

analisadas apontam tensões entre o que é dito no documento, e que de fato é observado como 

políticas públicas destinadas a camada popular. Nesse sentido, torna-se urgente subverter a visão 

mercadológica da BNCC, em que privilegia um ensino aligeirado e fortalecido em listas de 

competências que primam pela formação técnica (SILVA, 2019). Esse é um grande desafio para 

professores e professoras da escola básica, e também para universidade como polo de formação 

docente. Então, como insurgir?  
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Resumo 

As competências estruturam o discurso sobre ensino-aprendizagem na BNCC. O objetivo deste artigo 
é apresentar a análise qualitativa e preliminar de duas categorias emergentes da análise textual discursiva 
realizada na BNCC, são elas: a) Aquisição cultural e b) Desenvolvimento da cidadania. Tensões quanto 
ao desenvolvimento da competência em torno da aquisição de culturas na BNCC, são percebidas 
quanto a negligencia do tratamento crítico da relação de poder e controle estruturado no 
estabelecimento de grupos sociais hegemônicos, que ao longo da história vem consolidando a sua 
cultura em detrimento da subordinação de outros grupos marginalizados. O desenvolvimento da 
capacidade para o exercício da cidadania no documento em questão desconsidera a relação entre os 
conhecimentos historicamente construídos, associados aos aspectos econômicos, sociais e políticos, na 
medida em que a cidadania é estabelecida em um contexto societário, formado pela desigualdade e pela 
exclusão social. Por fim, as duas competências analisadas mostram tensões entre o que é dito no 
documento, e o que de fato é observado nas políticas públicas destinadas a camada popular. Nessa 
perspectiva, é necessário resistir e subverter a visão mercadológica da BNCC, em que privilegia um 
ensino aligeirado e fortalecido em listas de competências que primam pela formação técnica. Esse é um 
grande desafio para professores e professoras da educação básica, e também para universidade no 
quesito formação docente.  Por fim, é preciso insurgir. 

Palavras-chave: BNCC; Competências; Cultura; Cidadania; Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

Fundamentação teórica 
 Ao pensar os processos educacionais, tanto na concepção ampla quanto mais específica do 

termo, como desenvolvido por Miranda (2005), faz-se imprescindível pensar a importância dos 

estímulos afetivos na constituição do sujeito, bem como considerar a mediação feita entre orgânico 

e social pelas relações afetivas. Não sendo possível dissociar as dimensões que constituem o 

humano, uma vez que se influenciam e determinam mutuamente, falar sobre práticas pedagógicas 

implica olhar o papel da afetividade em cada estágio do desenvolvimento. 

Portanto, o estudo e a práxis que buscam relacionar atividades e matérias com o alcance de 

certas operações mentais e comportamentos não podem desconsiderar a dimensão emocional do 

sujeito. Almeida (1999) afirma que a dificuldade em lidar com estados emocionais derivam do 

desconhecimento acerca do funcionamento fisiológico e social das emoções. Partindo dos textos 

wallonianos, Mahoney (2005, p.20 e 21) destaca as seguintes caracterizações/definições da emoção: 

é a exteriorização da afetividade, isto é, sua expressão corporal; é a ligação entre o orgânico e o 

social; apta a suscitar reflexos condicionados; tem poder plástico e contagioso; é uma forma de 

comunhão que funde as relações interindividuais, os sujeitos e as circunstâncias exteriores; a 

emoção é determinante na evolução mental. 

Tendo isso em vista, é possível compreender como a emoção é constitutiva dos sujeitos e, 

portanto, dos processos pedagógicos que ocorrem na escola. Sendo assim, alguns materiais 

pedagógicos e cursos de formação têm sido ofertados aos profissionais da educação no intuito de 

trabalharem com mais afinco sobre questões pertinentes às emoções no ambiente escolar. 

Paralelamente, a fim de orientar as decisões pedagógicas no desenvolvimento de competências 

específicas, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz um conjunto de habilidades que 

dizem respeito às aprendizagens essenciais a serem garantidas, e, dentre elas, constam as 

habilidades socioemocionais. 

As chamadas competências socioemocionais dialogam, na BNCC, com os princípios da 

Educação em Direitos Humanos (EDH) preditos pelo Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH). Essa visão de competência a ser desenvolvida também está embasada nas 

dimensões conceituais trazidas pelo projeto de Educação para a Cidadania Global, organizado pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
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 É problematizada, neste trabalho, a ideia de emoção como habilidade a ser tratada enquanto 

temática curricular, e não enquanto dimensão constitutiva do humano que perpassa todos os 

ambientes e momentos das instituições educacionais. Se por um lado, defende-se a compreensão 

das emoções enquanto inerentes ao educando e fundamentais para seu desenvolvimento, há a 

tendência de trazê-las deslocadas da realidade do sujeito e como instrumento para servir ao sistema 

social de trabalho. Estas constatações foram realizadas na análise de materiais destinados à escolas 

privadas. 

Procedimentos metodológicos 
A pesquisa é documental, uma vez que se propõe a investigar materiais que ainda não foram 

analisados, diferindo-se da pesquisa bibliográfica cujo enfoque é análise de diversos autores sobre 

um tema (Silva, 2009). Ainda, conforme Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 8), na análise 

documental é necessário considerar “o contexto histórico no qual foi produzido o documento, o 

universo sócio-político do autor e daqueles a quem foi destinado”. Dessa forma, o estudo e 

interpretação do documento é pertinente ao contexto político e expressa interesses, motivos e 

identidade da pessoa e ou do grupo que o escreveu, logo, “É preciso, então, poder ler nas 

entrelinhas, para compreender melhor o que os outros viviam, senão as interpretações correm o 

risco de serem grosseiramente falseadas.”  

O material a ser investigado sob essa metodologia será o texto da Base Nacional Comum 

Curricular referente à etapa da Educação Infantil, que foi homologado em 06/03/2018, e do Ensino 

Médio, homologado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 14/12/2018. 

O exame do material começou pelas competências gerais da educação básica, passando 

progressivamente pelas áreas do conhecimento específicas para, então, compreender e identificar 

em que níveis e como são abordadas as questões referentes à emoção, mais especificamente na 

Educação Infantil e, posteriormente, no Ensino Médio. Como a pesquisa está ainda em andamento, 

caso haja mais de uma forma de abordagem, será produzido um material a fim de explicitar pontos 

divergentes e convergentes entre elas, bem como as bases epistemológicas dessas diferentes 

abordagens. Caso haja apenas uma, o estudo comparativo será suprimido, mantendo-se a 

investigação das bases epistemológicas. 

Também estão sendo analisados cinco (5) materiais fornecidos por editoras brasileiras, em 

que a ideia de habilidades socioemocionais era eixo central no desenvolvimento do conteúdo. Para 

tanto, os dados foram divididos em dados de identificação e dados dos conteúdos, sendo os 

seguintes: título do material; autor; editora; ano/etapa da educação básica a que se destina; ano de 
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publicação; concepção de educação; concepção de indivíduo / ideia de responsabilidade individual; 

concepção de emoção e de habilidades socioemocionais; concepção de projeto de vida; concepção 

de felicidade; o que se espera do professor; o que se espera do aluno; literatura / músicas / filmes 

citados; ideia de individualismo x universalidade/pertencimento; uso de imperativos x 

encaminhamentos para a reflexão; o material parece possibilitar emancipação do pensamento 

(autonomia) ou padronização e reprodução de ideias?; referências bibliográficas relacionadas à 

Psicologia; outros comentários 

Paralelamente, está sendo realizado um estudo teórico/bibliográfico das obras fundamentais 

de Wallon sobre emoção e educação, embasando a investigação e contribuindo com as discussões 

em grupo e com os orientadores. 

Resultados 
Na análise da BNCC foi realizada uma busca por termos e investigada a relação com que 

mantinham com os conteúdos. Na parte do Ensino Médio, as palavras pesquisadas e a frequência de 

menções no documento foram:  emoção (2 menções) , emoções (5 menções), socioemocionais (2 

menções), sentimento (4 menções). Elas são usadas nos seguintes contextos: definição da 

competência 6 e 8, definição de BNCC, sobre o campo artístico e literário, na parte de linguagens e 

suas tecnologias e na contextualização do Ensino Médio na Educação Básica. 

 Na parte da Educação Infantil, essas mesmas palavras aparecem com a seguinte frequência: 

emoção (1 menção), emoções (8 menções), socioemocionais (0 menções), sentimento (8 menções). 

Elas são usadas nos seguintes contextos: na discussão sobre o campo de experiência “Corpo, gestos 

e movimentos”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “O eu, o outro e o nós”, na discussão 

sobre interações e brincadeiras para aprender a regular as emoções e na apresentação sobre os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil. 

 A análise dos materiais destinado às escolas privada está em andamento, por isso ainda não 

serão expostos quaisquer resultados prévios. 

CONCLUSÕES 

É certo que as emoções são parte do cotidiano da educação básica, desde à Educação 

Infantil, marcado por ser a primeira separação da criança e de sua família, ao Ensino Médio, 

momento ímpar de descobertas, aprendizagens e angústias do fim da adolescência. A escola, por ser 

um lugar em que as crianças e adolescentes passam grande parte de seu tempo, é um lugar 
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privilegiado de desenvolvimento de relações, sentimentos e emoções. Assim, é impossível 

desvincular as emoções do processo educativo. 

Nesse contexto, nos chama a atenção que o documento recém homologado que apresenta a 

base para todos os currículos da educação básica nacional apresente uma ideia de habilidades 

socioemocionais enquanto uma competência necessária em todos os níveis e modalidades da 

educação. Ao apresentar, em sua introdução, uma concepção de sujeito ativo e integral, entende-se 

que as emoções constituem e são constitutivas desse sujeito.  

Então, para entender a relevância que essa base atribuiu às emoções, investigamos algumas 

palavras chaves que remetem ao tema, buscando entender a frequência e o contexto em que 

aparecem. O resultado indica que na Educação Infantil existe uma compreensão ampliada de como 

as emoções constituem a criança e como podem fazer parte do currículo. No ensino médio há uma 

primazia pelos currículos das áreas de conhecimento já consolidadas, onde vez ou outra as emoções 

aparecem associadas às disciplinas de ciências humanas. 

Destacamos a importância de entender que trabalhar as emoções na escola, em todas as 

etapas da educação, é fundamental. Mas é preciso que a concepção de emoções esteja consoante à 

concepção de educação e de sujeito que seja libertadora. A presença das habilidades 

socioemocionais na BNCC ampliou a confecção e a comercialização de materiais que tem como o 

objetivo o ensino e a gestão de emoções, contemplando todas as fases da educação básica, o que 

extrapola o horizonte de compromisso social da educação. 
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Resumo 

Este trabalho busca investigar a concepção de habilidades socioemocionais trazida pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e Ensino Médio e, assim, contribuir teoricamente 
com a discussão sobre como as emoções são encaradas, trabalhadas e consideradas nos documentos 
que orientam as práticas pedagógicas. Concomitantemente, pretende-se colaborar com a discussão 
sobre como a BNCC direciona a abordagem do tema do desenvolvimento e/ou ensino habilidades 
socioemocionais na escola; verificar quais bases epistemológicas sustentam a ideia de habilidades 
socioemocionais na BNCC, bem como examinar em que áreas do conhecimento essas habilidades são 
requeridas; e aprofundar o estudo sobre o papel da emoção no desenvolvimento humano, sob o aporte 
teórico de Henri Wallon. Trata-se de uma pesquisa documental, uma vez que se propõe a investigar 
materiais que ainda não foram analisados, considerando o contexto histórico e o universo sócio-político 
da autoria e da finalidade do documento, diferindo-se da pesquisa bibliográfica cujo enfoque é análise 
de diversos autores sobre um tema (Silva, 2009). Os materiais a serem investigados sob essa 
metodologia são os textos da Base Nacional Comum Curricular referentes à etapa da Educação Infantil 
e do Ensino Médio, sendo que a versão final do documento, referente à todas as etapas e modalidades 
da Educação Básica foi homologado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2018. Assim, 
trata-se de uma pesquisa de grande relevância por ser um estudo e interpretação de um importante 
documento, e que é pertinente ao contexto político e que contribui no sentido de problematizar a 
relação psicologia e educação e compreender a inserção da psicologia walloniana no debate das 
emoções na escola. 

Palavras-chave: BNCC; Habilidades socioemocionais; Emoção; Currículo; Educação. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a lei 9394/96 a educação escolar brasileira é dividida em 02 níveis: 

Educação Básica e Educação Superior. De acordo com o art. 21.  educação escolar compõe-se da 

educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 

1996). Portanto, o Ensino Médio é atualmente a última etapa da Educação Básica o que permite 

inferir que, de alguma forma, tem caráter preparatório para o Ensino Superior.  

No entanto, dado o contexto socioeconômico do Brasil, com a necessidade quase premente 

do ingresso no mercado de trabalho, de grande parte da juventude brasileira, espera-se que este 

nível do ensino possibilite a profissionalização que o mercado de trabalho exige. E isso “constitui o 

ponto nevrálgico da dualidade existente no sistema educacional brasileiro.” (ALMEIDA, 2016, 

P.557). Justamente essa dualidade tem sido o grande desafio, nem sempre enfrentado da forma 

devida, nas inúmeras legislações e reformas educacionais brasileiras. 

O nível de ensino situado entre o Ensino Fundamental e a Educação Superior, recebeu várias 

denominações ao longo das mudanças da educação brasileira. Apesar de algumas iniciativas e 

algumas ações, desde o Brasil colônia,  

“ainda durante as primeiras décadas do século XX não se efetivou a construção de um 

regime uniforme de ensino secundário para todo o país [...] o caráter do ensino 

permanecerá inalterado mesmo com a mudança do Império para a República, isto é, a 

educação continuaria sendo privilégio de uma minoria”. (FAGUNDES, 2011, p. 331). 

Mesmo que o ensino secundário tivesse sido introduzido, pelos jesuítas, ainda no Brasil 

Colônia, somente com a reforma Francisco Campos, em 1931 é que foi dada uma “organicidade ao 

ensino secundário, estabelecendo definitivamente o currículo seriado, a frequência obrigatória, dois 

ciclos, um fundamental e outro complementar e a exigência de habilitação neles para o ingresso no 

ensino superior.”(ROMANELLI, 1984, p. 35). 

Nos anos seguintes, com as constituições de 1934 e 1937 pequenas alterações foram 

introduzidas no Ensino Secundário, denominação desta etapa de ensino nesta época. Porém somente 

em 1942 é que o ministro da educação Gustavo Capanema, redefine os objetivos do ensino 

secundário com uma nova reforma denominada Lei Orgânica do Ensino Secundário. (FAGUNDES, 

2011, p. 337).  
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O modelo vigente para o ensino secundário apresentado pela lei de 1942, assim permanece 

até o início dos anos 60 com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 

4024 de 20 de dezembro de 1961, conhecida como LDB 4024/61. 

Os artigos 33 e 34 dessa lei preconizavam que a educação de grau médio seria um 

prosseguimento àquela ministrada na escola primária, destinava-se à formação do adolescente e 

seria ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial. Abrangeria, dentre outros, os cursos 

secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário. 

(BRASIL, 1961). Uma novidade implantada pela 4024/61 foi a implantação do exame de admissão 

ao ginásio que, por algumas décadas foi uma significativa a “linha divisória decisiva entre a escola 

primária e a escola secundária.” (NUNES, 2000, p.45). 

Ao longo da década seguinte, o país passa por grandes transformações políticas e 

econômicas e, dada a configuração que se instala no mercado de trabalho, promulga-se a lei 5692 

de 11 de agosto de 1971 que fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, nova 

denominação para o ensino secundário.  

Em um contexto de ditadura militar, de acordo com Almeida (2016, p.556) “o tecnicismo 

ganhou força e demandou uma formação vinculada às demandas do setor produtivo.” Daí que a lei 

5692/71 extingue o ensino geral no ensino de 2º grau e torna a formação profissional obrigatória 

neste nível de ensino. (BRASIL, 1971). Essa obrigatoriedade se manteve até ser revogada pela lei 

7044 de 18 de outubro de 1982 que alterou os dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

referentes a profissionalização do ensino de 2º grau. (BRASIL, 1982).  

A promulgação da lei 9394 em dezembro de 1996, se deu em um contexto em que anseios 

progressistas já indicavam movimentos que buscavam a ampliação e a qualidade do sistema público 

de ensino, “sobretudo, no Ensino Médio, assim como a necessidade de uma educação baseada na 

formação integral do sujeito. (ALMEIDA, 2016, P. 556).  

No entanto, na reforma que essa lei trouxe para o Ensino Médio “novamente afirma-se a 

superação da dualidade estrutural, no nível do discurso”. (NASCIMENTO, 2007, p.78). Na prática, 

a formação geral (propedêutica) e a formação profissional ainda não constituirão uma possibilidade 

de formação integrada.  

O Decreto nº 2.208/97 juntamente com a lei 9394/96 remodelam o Ensino Médio para um 

novo curso que pretende oferecer ao aluno uma formação geral e a opção de habilitação profissional 
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complementar. Segundo o art. 2º deste decreto, “a educação profissional será desenvolvida em 

articulação com o ensino regular”. (BRASIL, 1997).  

Em 2004, o Decreto 2.208/97 é revogado pelo Decreto nº. 5.154  de 23 de julho de 2004 que 

preconiza, no seu art. 4º, que a articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o 

Ensino Médio de formação geral poderá se dar de forma integrada, concomitante e subsequente ao 

Ensino Médio”. (BRASIL, 2004).  

Para Kuenzer (2012, p.6)  

“nesta nova proposta, a Educação Profissional passa a integrar a Educação Básica, 

como modalidade da etapa de Ensino Médio, a partir do reconhecimento das relações 

entre trabalho, ciência e cultura; desta forma, pelo menos no texto legal, a dualidade 

entre educação geral e formação profissional estaria superada”.  

Umas das instituições que assumiram a oferta de cursos técnicos integrados de nível médio 

são os Institutos Federais de Educação, criados em 2008 pela lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008.  Porém, pode-se constatar que a integração curricular ainda é uma utopia na grande maioria 

dos cursos denominados integrados.  

A integração curricular tem sido apresentada como uma alternativa ao ensino fragmentado, 

conteudista e disciplinarizado que pouco ou nada contribui para a formação integral do aluno, 

preconizada nos pressupostos legais e teóricos vigentes. 

No entanto, inúmeros fatores observados têm comprometido esta possibilidade, tais como: 

as grades horárias dos docentes que nem sempre encontram-se para atividades de planejamento em 

conjunto, a estrutura dos próprios PPC – Projetos Pedagógicos de Cursos que segmentam, inclusive 

nas matrizes curriculares, as disciplina em algumas de formação em básica (geral) e outras de 

formação específica (profissional). Soma-se a isto, a diversidade de formação no quadro docente, 

com um número significativo de professores sem formação pedagógica. 

Na prática, o que se observa é uma aglutinação ou mesmo justaposição de matrizes 

curriculares de formação geral, propedêutica, com o elenco de disciplinas próprias da habilitação 

profissional. 
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JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O Ensino Médio, na modalidade denominada curso integrado, pretende possibilitar que o 

estudante, na sua conclusão esteja preparado para o exercício profissional e/ou optar pela 

continuidade de estudos com o ingresso no Ensino Superior.  

Acrescente-se a isso as recentes propostas de reformas no Ensino Médio, cujos pressupostos 

ainda não estão devidamente explicitados, mas que sinaliza, no nosso entender, para um 

acentuamento da segmentação de que o Ensino Médio possa ser cursado com pretensões de uma 

formação geral ou uma formação profissional. Mesmo a formação geral estaria segmentada em 

diferentes itinerários formativos, à escolha dos alunos. 

E qual seria a melhor alternativa? Acredita-se na integração curricular como uma 

possibilidade da não artificialização do conhecimento que, quase sempre, é apresentado aos 

estudantes de uma forma fragmentada.  

Considera-se que tais constatações extrapolam a questão legal e esbarram em questões mais 

profundas, subjacentes às conclusões que o estudo da legislação e demais documentos nos 

apresenta. É preciso considerar que, a formação dos estudantes para os novos desafios dos tempos 

atuais pode ser considerada mais que uma questão educacional, é uma questão de direito dos 

estudantes, que perpassa pelos direitos mais amplos da humanidade. Presume-se ser necessário 

inclusive uma postura, semelhante àquela preconizada por Magendzo (2002, p. 327) que exige que 

se tenha “um grande nível de humildade para reconhecer que ainda estamos no começo de um 

caminho com um longo trecho ainda para percorrer”.  

RELEVÂNCIA SOCIAL 

A partir da lei 11.892/08 (BRASIL, 2028) que instituiu a Rede Federal de Educação e criou 

os Institutos Federais de Educação, pode-se perceber uma expansão desse tipo de instituições que, 

por sua característica multicampi propicia uma maior capilarização da oferta de cursos públicos e de 

qualidade para uma parcela maior da população que, em outras condições dificilmente teria acesso à 

essa formação.  

Somando-se a esse fato, a organização de um portifólio de oferta de cursos que prima pelo 

atendimento à vocação regional, observa-se uma maximização dos objetivos dos Institutos Federais 

de Educação. Destaque deve ser dado ao art. 7º lei citada acima que diz ser um dos objetivos dos 
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institutos federais “ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados especialmente na oferta de cursos técnicos”. (BRASIL, 2028) .  

Outro fator que precisa ser contemplado para se considerar a relevância desse estudo, é o 

número de matrículas no Ensino Médio em especial nos Cursos Integrados que, de acordo com o 

Censo Escolar 2018 já passa de meio milhão de alunos. (BRASIL-INEP, 2019). 

Considera-se que, o impacto social dos cursos técnicos integrados, oferecidos pelos 

institutos federais é fator que maximiza a necessidade de se pensar em alternativas que viabilizem 

alguma forma de integração curricular.  

No entanto, não se pode pensar em currículo e suas implicações sem que se reporte aos seus 

diferentes contextos e conceitos. Para este início de estudo, uma das referências tem sido Sacristán 

(2013, p.16) quando diz que 

“o currículo é algo evidente e que está aí, não importa como o denominamos. É aquilo 

que um aluno estuda. Por outro lado, quando começamos a desvelar suas origens, suas 

implicações e os agentes envolvidos, os aspectos que o currículo condiciona e aqueles 

por ele condicionados, damo-nos conta de que nesse conceito se cruzam muitas 

dimensões que envolvem dilemas e situações perante os quais somos obrigados a nos 

posicionar”.  

A premissa de que a formação de professores pode ter impacto em suas práticas que podem 

limitar ou possibilitar alguma forma de integração curricular também encontra eco na seguinte 

afirmativa “não será fácil melhorar a qualidade de ensino e não se mudam os conteúdos, os 

procedimentos e os contextos de realização dos currículos. Pouco adiantará fazer reformas 

curriculares se estas não forem ligadas à formação dos professores”. (SACRISTÁN, 2017). 

Dos problemas apresentados por Frigoto (2004, p.5) é preciso atentar para a questão das 

políticas curriculares e da gestão escolar. A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico - OCDE em uma de suas publicações chega a destacar a importância de uma liderança 

escolar que, de acordo com esta publicação, “desempenha um papel fundamental na melhoria dos 

resultados escolares, influenciando as motivações e capacidades dos professores, bem como o clima 

e o ambiente escolar”. (OCDE, 2008, p. 2). 

Ao abordar a concepção do ensino médio integrado à educação profissional trata-se de 

estudar o caráter ético-político que coincide com debates sobre projetos de sociedade e concepções 

de mundo. Ramos (2008, p. 02) apresenta dois pilares fundamentais e conceptuais de uma educação 

integrada:  
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“um tipo de escola que não seja dual, ao contrário, seja unitária, garantindo a todos o 

direito ao conhecimento; e uma educação politécnica, que possibilita o acesso à 

cultura, a ciência, ao trabalho, por meio de uma educação básica e profissional.”  

Esta autora ainda salienta que “politecnia significa uma educação que possibilita a 

compreensão dos princípios científicos, tecnológicos e históricos da produção moderna, de modo a 

orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas” (2008, p.02).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos realizados até o momento sinalizam para algumas questões.  A dualidade 

histórica no Ensino Médio – formação mais propedêutica ou formação profissional, perpassa pelas 

questões políticas, econômicas e sociais que permeiam a elaboração dos documentos regulatórios da 

educação e, em especial desta etapa de ensino.  

Mesmo que os anseios da superação desta dualidade tenham, de alguma forma, sido 

comtemplados com a implantação dos cursos técnicos integrados, na prática ainda há muito a fazer 

na busca de uma constituição de práxis de fato integradora. 

Seguramente a constituição de uma nova práxis passa pelo entendimento da relação 

educação e trabalho e mais especificamente o que significa a formação para o trabalho que, 

certamente, não se limita apenas a formação profissional. 

Espera-se, ao final desta pesquisa, encontrar alternativas construídas coletivamente, que 

colaborem para um fazer pedagógico no Ensino Médio, de fato integrador e que contribua para a 

resolução ou minimização da histórica dualidade deste nível de ensino. 
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Resumo 

O texto a seguir apresenta um recorte da pesquisa, em andamento, desenvolvida em um Programa de 
Doutorado em Educação, que tem como premissa a analisar se a integração curricular é uma alternativa 
aos anseios de melhoria do ensino, em especial no Ensino Médio e à superação de sua histórica 
dualidade: formação geral e formação para o trabalho. A integração curricular tem sido apresentada 
como uma alternativa ao ensino fragmentado, conteudista e disciplinarizado que pouco ou nada 
contribui para a formação integral do aluno, preconizada nos pressupostos legais e teóricos vigentes. 
Partindo do contexto atual desta etapa da educação brasileira e revisitando a história para entendimento 
das várias reformas pelas quais o Ensino Médio já passou, acredita-se que será possível identificar os 
fatores que podem se constituir como limitadores ou possibilitadores de alguma forma de integração 
curricular. Busca-se ainda encontrar algumas alternativas para os problemas que forem identificados 
com vistas à práticas educativas integradoras. Seguramente a constituição de uma nova práxis passa 
pelo entendimento da relação educação e trabalho e mais especificamente o que significa a formação 
para o trabalho que, certamente, não se limita apenas a formação profissional. Espera-se, ao final desta 
pesquisa, encontrar alternativas construídas coletivamente, que colaborem para um fazer pedagógico no 
Ensino Médio, de fato integrador e que contribua para a resolução ou minimização da histórica 
dualidade deste nível de ensino. Dado o recorte que se faz necessário numa pesquisa o universo da 
pesquisa são os cursos técnicos integrados, de nível médio, em uma instituição federal de ensino.  

Palavras-chave: Integração Curricular, Ensino Médio, Superação da Dualidade.  
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INTRODUÇÃO 

O destaque apresentado nesse texto é decorrente da pesquisa de doutoramento que investiga 

os processos de transição da educação infantil para o ensino fundamental em unidades educativas 

da rede municipal de São Paulo. A pesquisa tem como foco as narrativas das crianças acerca de 

suas próprias experiências de transição, portanto, o propósito é a escuta das crianças, assumindo-as 

como partícipe do estudo. Os princípios da Pedagogia-em-Participação (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, FORMOSINHO e MONGE, 2016), compõe o lastro teórico da investigação, cuja 

defesa é a de que “a educação da infância contribua para o desenvolvimento de identidades que 

sentem pertença e participação, que explorem, que comunicam, que revisitem a aprendizagem 

desenvolvida construindo a narração significativa”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016, p.26).  

Para realização do movimento de escuta das crianças a imersão no cotidiano é fundamental, 

assim sendo, as elaborações da etnografia com crianças (GRAUE; WALSH, 2003) tem sustentado 

metodologicamente a investigação, tendo em vista os desafios de se pesquisar com elas. Os autores 

ressaltam o quanto o trabalho de campo com crianças exige do investigador criatividade no 

processo de geração de dados, para que encontre sempre maneiras “diferentes de ouvir e observar as 

crianças e recolher traços físicos de suas vidas” (p. 120), esta é uma composição constante na 

pesquisa. 

A investigação concluiu sua primeira etapa no segundo semestre de 2019, quando duas 

turmas de Infantil II, em duas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) foram 

acompanhadas e, atualmente, se encontra na segunda etapa - primeiro semestre de 2020, quando 

parte das crianças participantes no semestre anterior são acompanhadas em duas turmas de 1º ano, 

em duas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF).  

 Os estudos sobre a temática da transição atravessam todas as etapas da pesquisa e 

levantamentos de trabalhos acerca do tema vem sendo realizados. É possível identificar que o 

interesse por estudar esse movimento de transição da educação infantil para o ensino fundamental 

se ampliou e complexificou a partir da ampliação do ensino fundamental de nove anos (BRASIL, 

2004, 2007, 2009) que mobilizou debates em relação às características específicas das crianças que 

frequentam cada etapa, bem como às especificidades das propostas pedagógicas nelas 

desenvolvidas. No interior do debate existem problemáticas recorrentes, como: o lugar do 

letramento e da alfabetização nesses dois níveis de ensino; a educação infantil versus a educação 
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escolar; as dimensões do educar e do cuidar, repetidamente asseguradas na educação infantil, dentre 

outras. 

 Isto posto, nessa proposta o que se põe em relevo é a análise em torno do tema “transição” 

presente no Currículo integrador da infância paulistana (2015) e no Currículo da Cidade: Educação 

Infantil (2019), tendo em vista serem documentos orientadores das propostas das unidades 

educativas nas quais a pesquisa é desenvolvida. 

A DEFESA DOS CURRÍCULOS: A ARTICULAÇÃO ENTRE ETAPAS  

No contexto paulistano, foi a identificação de cisões e rupturas entre o Centro de Educação 

Infantil (CEI) e a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e destes com o Ensino 

Fundamental, que impulsionou os debates e a necessidade de construção coletiva de algo que 

pudesse subsidiar reflexões e transformações nas práticas pedagógicas com vistas a processos de 

transição articulados entre as duas etapas. Desse reconhecimento nasceu o Currículo Integrador da 

Infância Paulistana (2015), que por sua concepção privilegia a discussão da integralidade entre as 

etapas educativas, o que possibilita o aprofundamento e validação de concepções e princípios na 

tentativa de que estes fossem disseminados por toda a Rede Municipal de Educação. No documento 

está presente a consideração da abrangência da infância quando ressalta o direito das crianças de dar 

prosseguimento aos estudos, portanto, complexificando seu acesso ao conhecimento, sem que isso 

signifique o abandono de suas infâncias, em defesa da integralidade humana.  

Aspectos como: o lugar do brincar nas duas etapas, o papel das(os) educadoras(es), a 

importância de assegurar concepções e princípios de integração no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) das unidades e a valorização cotidiana das vozes e da escuta das crianças permeando todo o 

trabalho pedagógico, têm lugar privilegiado e sobre os quais os currículos aqui em destaque dão 

contribuições relevantes. 

O Currículo da Cidade – Educação Infantil (2019) corrobora com o texto do Currículo 

Integrador e avança nas concepções, na defesa da infância, na valorização da escuta; explicita a 

tomada das pedagogias participativas enquanto pressuposto teórico que lastreia o documento; 

aborda as práticas pedagógicas a partir da contribuição de aspectos empíricos: exemplos da 

realidade dos espaços educativos na promoção de reflexões acerca de possibilidades e estratégias 

coerentes para que as unidades educativas pensem e revejam seus projetos; destaca as 

intencionalidades pedagógicas com vistas a aprendizagem e desenvolvimento das crianças; ratifica 

a necessidade da presença do trabalho com as múltiplas linguagens, expressões da cultura infantil.  
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Para além de citar e ratificar o que os documentos legais dizem, o Currículo da Cidade 

convoca o Art. 18 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2010) para 

visibilizar as dimensões que definem a integralidade: dimensão sequencial, orgânica e de 

articulação. Aprofunda a discussão sobre relatórios de aprendizagem qualificados (enquanto parte 

da documentação pedagógica) como mais um importante elemento articulador entre a Educação 

Infantil (EI) e o Ensino Fundamental (EF). Expõe as diferentes transições e a responsabilidade das 

lideranças, sejam elas: supervisoras(es), formadoras(es), gestoras(es) das unidades como figuras-

chave para apoiar as transições pela interlocução nas e entre unidades que suas funções 

possibilitam.  

No tópico específico dedicado à temática: “A transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental” (p. 167), o Currículo da Cidade se debruça sobre a análise do texto das Diretrizes 

Curriculares da EI e da EF, nos tópicos relativos à articulação da EI com o EF e o alerta sobre as 

propostas pedagógicas do EF para que a continuidade das aprendizagens e desenvolvimento das 

crianças respeite as diferenças de idade. Ademais, destaco o espaço aberto no texto para a reflexão 

em torno do relatório expedido pela EI, que na rede está formalizado pela Orientação Normativa nº 

01 (SÃO PAULO, 2013), no qual necessita conter a trajetória percorrida pela criança e apontar 

elementos com traços de continuidade desse processo, para que as(os) profissionais do ano posterior 

conheçam, porém, sem estigmatização, a criança que acolhem. Bem como, destaco a maneira como 

apresenta, a partir de cenas do cotidiano e, portanto, das vozes das crianças, a discussão recorrente: 

“a brincadeira no primeiro ano do ensino fundamental e sobre a escrita na educação infantil. Esses 

temas precisam ser repensados, pois, por muitas vezes, há preconceito e ausência de diálogo entre a 

EI e o EF sobre eles” (SÃO PAULO, 2019, p.169).   

No Currículo Integrador, a tensão existente entre essas dimensões e as etapas educativas é 

apresentada ao dedicar espaço para falar das diferentes linguagens: “duas linguagens têm sido 

objeto de debate, reflexão e tensão pelo significado e dimensão que assumem as discussões em 

torno dessas questões” (SÃO PAULO, 2015, p.56), e por isso, o destaque também se fez necessário. 

No texto há teorização e esclarecimentos acerca do papel e da importância da brincadeira, que se 

realiza tendo a(o) educadora(o) como “ser participante, observador sensível, problematizador, 

provocador de situações que façam com que as narrativas durante a brincadeira sejam cada vez mais 

elaboradas” (SÃO PAULO, 2015, p.59), seja na educação infantil, seja no ensino fundamental. E 

exemplifica situações em que a escrita faz parte do cotidiano em sua função social e instrumento de 

expressão.  
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A brincadeira e a cultura escrita são duas importantes linhas de continuidade que 

devem ser tratadas com respeito e com o desejo de que, havendo maior diálogo entre 

professoras(es) e instituições, as crianças sintam menos a ausência da brincadeira no 

EF e tenham uma relação planejada com a leitura e a escrita na EI, para que a 

transição entre essas etapas seja uma continuidade das suas perguntas e investigações 

sobre a língua, a linguagem e o pensamento. (SÃO PAULO, 2019, p. 175) 

Destarte, o compromisso assumido nos currículos, em relação às transições é: o acolhimento 

de todos os participantes desse processo; uma organização pedagógica que inclua a transição nos 

PPP e nas práticas docentes, e por conseguinte, organize atividades interinstitucionais; a 

tematização com as famílias; a valorização dos relatórios. Proposições como, “pontos de partida 

para consolidarmos políticas públicas que deem ênfase à definição das linhas de continuidade e a 

inserção no calendário de momentos para a organização e efetivação das transições”. (Ibidem) 

Contribuição perseguida também pela investigação aqui evidenciada. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tendo em vista o andamento da pesquisa, o que pode ser apresentado como considerações a 

partir da análise dos currículos e da primeira etapa de pesquisa de campo é que apesar das defesas 

dos documentos, de um currículo integrador que data de 2015, as iniciativas qualificadas na direção 

de contribuir com processos de transição das crianças em que haja mais articulações que rupturas 

ainda são iniciativas isoladas na Diretoria Regional onde estão localizadas as unidades da pesquisa. 

São ações que partem de profissionais que já se deram conta por si e estudos solitários, ou foram 

convidados a pensar nessa questão a partir das provocações curriculares e assumiram o desafio; 

e/ou que buscaram os parceiros para se lançar nessa jornada de mudança.  

Ao tomar como base as unidades da pesquisa na primeira etapa, seus Projetos Político-

Pedagógicos não apresentaram iniciativas relacionadas à transição, tampouco destacaram a 

necessidade de que olhares focassem nesse cuidado. Nas salas, a presença foi de falas pontuais 

sobre a mudança que as crianças viriam a viver. Na organização das unidades, como acentuam os 

currículos, faltou propostas que diminuíssem nas famílias as dúvidas e ansiedades e as orientasse 

como apoiar as crianças nessa mudança em prol do bem-estar de todos. 

“Identificar essa importante experiência de vida das crianças como um fato educativo foi um 

grande avanço legal, mas agora cabe a nós, educadoras(es), assumir a necessidade de estudar o tema 

e propor alternativas pedagógicas” (SÃO PAULO, 2019). Ficou evidenciado que o clamor 
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permanece e se intensifica, pois ainda que existam iniciativas participativas na educação infantil, 

mesmo que em níveis diferentes de acontecimentos, não é diretamente proporcional ao que há no 

ensino fundamental (a afirmação está pautada nos resultados das pesquisas anteriores). 

A fala das professoras demonstra compreensão das rupturas existentes entre a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental, aquele enquanto lugar onde as crianças tem liberdade de criar e 

viverem suas infâncias, e este como lugar da seriedade e de aprendizagem dos conteúdos escolares, 

onde a brincadeira tem pouco ou nenhum lugar. Compreendem a necessidade de que essa 

articulação seja mais bem pensada, mas sentem dificuldade em propor como isso poderia acontecer, 

demonstrando pouca consciência relacionada às suas próprias práticas enquanto capazes de 

possibilitar essa minimização. Quando existe essa consciência, está associada a práticas de 

letramento e alfabetização, que com intencionalidade educativa, se faz presente em sala para 

diminuir os impactos a serem vivenciados pelas crianças no segmento posterior – voltamos assim à 

concepção preparatória, ainda que sob boas intenções e com a presença maior da ludicidade. 

Desse modo, a necessidade que continua a se impor é que avancemos das tensões e 

preconceitos para práticas dialogadas e apoiadas que consideram as vozes infantis, pois elas nos 

apontam desejos e expectativas de interação a partir das múltiplas linguagens. 
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Resumo 

O presente texto tem o objetivo de destacar o que dizem o Currículo da cidade: educação infantil e o 
Currículo integrador da infância paulistana, acerca da transição entre etapas educativas, mais 
especificamente, entre a educação infantil e o ensino fundamental. A especificidade da transição entre 
esses níveis de ensino está relacionada ao objeto de estudo da pesquisa de doutorado, âmbito na qual se 
dá as análises dos currículos: a investigação se propõe a estudar as transições tomando como 
colaboradoras as próprias crianças que participam e vivenciam esse movimento. Para tanto, os 
princípios da Pedagogia-em-Participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, FORMOSINHO e MONGE, 
2016) compõe o lastro teórico da investigação e a etnografia com crianças (GRAUE; WALSH, 2003) 
sustenta os procedimentos metodológicos. Assim sendo, na introdução do texto a pesquisa citada é 
contextualizada e, posteriormente as análises curriculares são expostas. As considerações iniciais são 
derivadas do cruzamento entre as defesas presentes nos documentos em foco e o que foi observado na 
primeira etapa da pesquisa empírica, em duas unidades de educação infantil, e no entorno da diretoria 
regional onde estas unidades estão situadas. Nos currículos a defesa é: de que toda a rede municipal 
organize processos de transição das crianças em que haja mais articulações que rupturas e acolha todos 
os participantes desse processo; uma organização pedagógica que inclua a transição nos Projetos 
Político-Pedagógicos e nas práticas docentes, e por conseguinte, organize atividades interinstitucionais; 
bem como, tematize junto às famílias com vistas a diminuir as ansiedades e auxiliá-las a ajudarem suas 
crianças. Algumas ações na diretoria regional evidenciaram a existência de iniciativas isoladas na direção 
das defesas apresentadas, e estiveram ausentes nos textos dos PPP das unidades, o que confirma que 
embora exista o avanço legal, ainda há que se assumir a necessidade de estudar o tema e propor 
alternativas pedagógicas no interior das unidades. 

Palavras-chave: Crianças; Transição; Articulação entre etapas; Currículos. 
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INTRODUÇÃO 

 Preocupações sobre a formação e atuação dos profissionais oriundos de cursos de 

licenciaturas e a relação dessa formação com a qualidade de ensino, ganham espaço na atual 

configuração social e, por esse e outros motivos, pode ser entendido como um tema de investigação 

em potencial. Os escritos de Monteiro (2001), André (2010), Hagemeyer, Sá e Gabardo (2016), por 

exemplo, já apontavam um aumento significativo de pesquisas, envolvendo uma variedade de 

temas, a este respeito. Além do mais, para André (2010), a formação de professores já se constituiu 

como um campo de estudos autônomos, por meio da existência de um objeto próprio, de uma 

metodologia específica, de uma comunidade de cientistas que se utiliza de um código de 

comunicação próprio, dentre outros. A autora complementa que é necessário reconhecer a 

importância da formação de professores, a fim de subsidiar a qualidade da ação educativa.  

Do mesmo modo, os estudos curriculares têm ocupado espaço no campo da educação e das 

pesquisas, sendo caracterizado por ser um campo acadêmico, multidisciplinar, voltado para a 

compreensão do currículo escolar de uma forma mais ampla (PINAR, 2016).   

Alguns esforços deste campo visam a melhoria do currículo escolar, relacionando-o com 

outros elementos que interferem no cotidiano da escola, no que diz respeito às questões de 

democracia, aos fenômenos sociais, culturais, econômicos e políticos. Contudo, tecer definições a 

respeito desta temática não é tão simples, visto a complexidade de sua formulação, dentro de 

sistemas educacionais tão diversos e plurais, e devido a pressões e debates de diferentes frentes. 

Segundo Apple (1982), o currículo pode ser entendido como um campo de batalhas e de conflitos e, 

que portanto, reflete outras lutas, sociais, religiosas e culturais.  

De acordo com Silva (2009), a centralidade da discussão do currículo diz, ou deveria dizer, 

respeito ao que deve ser ensinado, sendo este ponto comum às distintas teorias e discursos. Assim, 

debates sobre o que o estudante deve saber, remete também a considerar o que o estudante poderá 

ser e quais discursos disputam os significados do conhecimento a ele ofertado.  

O currículo escolar pode ser entendido como um corpo de conhecimentos, constituídos por 

meio das disciplinas escolares e dos saberes cotidianos, a serem abordados em suas dimensões 

histórica, política, social e cultural. Entretanto, este, na prática, ainda é confundido como um rol de 

conteúdos, a serem trabalhados em cada um dos anos escolares. Depreende-se desse entendimento 

que alguns saberes são superiores a outros.  
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De acordo com Pacheco (2001), o conceito de currículo é polissêmico e, portanto, carrega 

diferentes sentidos e finalidades vinculadas as funções atribuídas à instituição escolar.  Assim, o 

currículo não deve se resumir apenas aos saberes a serem ensinados, mas também contemplar as 

dimensões do saber, do ser, do formar-se, do transformar-se, do aprender a decidir e a intervir, do 

viver e conviver com os outros (LEITE, 2002). 

Considerando que a compreensão do professor sobre o conhecimento curricular é um 

elemento importante para o exercício da prática docente, ao possibilitar debates sobre o currículo, 

saberes e programas de ensino, as disciplinas dos cursos de licenciaturas devem tratar dos estudos 

curriculares durante a formação do mesmo. Isso se justifica, uma vez que o conhecimento da prática 

docente considera também como uma das categorias centrais o conhecimento curricular, que 

segundo Schulman (1987), propicia um conjunto de programas de ensino, de assuntos específicos e 

de outros tópicos necessários, utilizados como indicações ou contraindicações para o uso de um 

currículo particular. 

Gatti e Barreto (2009), ao analisarem alguns cursos de licenciaturas presenciais no Brasil, 

concluíram que, mesmo que os professores tenham papel importante na reconfiguração do currículo 

escolar em diferentes épocas históricas, aspectos como a “multiplicação de disciplinas” e o 

“engessamento” do currículo em grades curriculares, sem um maior aprofundamento, podem ter 

contribuído mais para a ampliação de postos de trabalho do que para as necessidades formativas dos 

estudantes de graduação. Para finalizar, neste estudo, defende-se as hipóteses de que a temática do 

currículo é pouca abordada durante a formação inicial e, de que há poucas disciplinas nos cursos de 

licenciatura, que visam discutir as questões curriculares, de maneira ampla.  

 Apresenta-se a seguir, a pesquisa entendida como mapeamento, que possibilitou buscar 

respostas no que se refere às formas de como as disciplinas estão estruturadas e, se há presença dos 

Estudos Curriculares na Formação de Professores.  

MAPEAMENTO DAS DISCIPLINAS  

Esse estudo, se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, na modalidade estado de 

conhecimento, e apresenta reflexões sobre a abordagem dos estudos curriculares na formação de 

professores de Matemática, Física, Química e Biologia. Segundo Romanowski (2006), o estado da 

arte contribui para a sistematização da produção de uma área de conhecimento, no entanto, para 

realizá-lo é preciso pesquisar todas as publicações referentes a tal temática, em um determinado 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 983 

período. Enquanto que o estado do conhecimento aborda apenas um setor das publicações, do que 

vem sendo estudado.  

Além do mais, pesquisas que realizam mapeamentos de temas ou de objetos de estudos 

determinados, examinam e desvendam o conhecimento já produzido, apontando as principais 

tendências e a relação dessas com o contexto histórico vigente, contribuindo para a sistematização e 

análise da constituição de um determinado campo ou área do conhecimento.  

Com objetivo de tecer compreensões sobre a questão norteadora “Quais disciplinas dos 

cursos de Licenciatura em Matemática, Física, Química e Biologia tratam dos Estudos 

Curriculares?”, foram analisadas resoluções que normatizam o currículo, dos cursos da Pontifícia 

Universidade Católica - PR e da Universidade Federal do Paraná, a fim de identificar ou não a 

presença de disciplinas que tratam dos Estudos Curriculares. A escolha por essas instituições se deu 

por sua importância científica e consolidação no estado do Paraná. Dessa forma, na análise da grade 

curricular dos cursos de licenciaturas, procurou-se identificar a presença de disciplinas que, em seu 

título, ementa ou referências apresentassem indicativos sobre o trabalho com os estudos curriculares 

na formação inicial de professores.  

Os levantamentos ocorreram nos sites das referidas instituições, nas páginas de cada 

departamento, nas informações gerais sobre os cursos e seus Projetos Políticos Pedagógicos, 

observou-se as grades curriculares e as resoluções que as normatizam. Ao realizar a busca, 

percebeu-se que alguns cursos disponibilizam apenas a grade curricular, sem um detalhamento das 

ementas das disciplinas, enquanto que outros apresentam as informações de uma forma mais ampla.  

Os dados foram organizados em quadros e figuras como uma forma de melhor visualizar e 

direcionar a análise. Trata-se de uma síntese das principais disciplinas e cargas-horárias dos cursos, 

tomando como objeto as ementas de disciplinas consideradas como sendo mais relevantes.  

Verificou-se que a maior parte dos cursos apresenta, de forma resumida, uma resolução que 

normatiza a grade curricular, com o detalhamento das disciplinas. Entretanto, para a pesquisa do 

curso de Biologia, da UFPR, utilizou-se das informações presentes no Projeto Político Pedagógico, 

devido a indisponibilidade da resolução vigente, nos sites, que tratam do currículo do curso. A 

análise das resoluções consultadas aponta alterações recentes na matriz curricular dos cursos de 

licenciatura da UFPR e da PUC-PR, em consonância com: a Resolução 02/2015 - que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (licenciaturas, cursos de 

formação pedagógica para graduados, em caráter emergencial e segunda licenciatura). 
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 Outro elemento apontado é em relação à organização das disciplinas, em períodos, nas 

grades curriculares. Na PUC há a classificação em duas grandes categorias: àquelas que pertencem 

ao eixo de formação pedagógica e às do eixo de formação específica. Enquanto que na UFPR, as 

disciplinas aparecem distribuídas em um mesmo quadro. Outrossim, os dados levantados 

apresentam a quantidade de disciplinas obrigatórias, dos cursos da UFPR e da PUC-PR, 

pertencentes ao eixo de conhecimentos específicos e do eixo de formação pedagógica, de cada um 

dos cursos analisados, na grade curricular. A análise aponta diferenças em relação à quantidade de 

disciplinas e, à carga horária de cada curso pesquisado. Depreende-se, que há um maior enfoque 

para as disciplinas que tratam de conhecimentos específicos das Ciências de Referências, enquanto 

que àquelas que tratam da formação pedagógica do estudante, aparecem como menor ênfase. 

Considera-se isso, como um ponto falho e lacunar na formação do futuro professor, pois para 

Fiorentini (2005), Zeichner e Gore (1990) e Camargo (1998), as disciplinas específicas influenciam 

mais na prática do futuro professor, do que aquelas que debatem as teorias da educação. É possível 

compreender que as específicas reforçam mecanismos já internalizados durante todo o processo de 

escolarização, enquanto que as de formação pedagógica apresentam um caráter mais prescritivo e 

limitam-se a promover críticas às práticas vigentes, impactando menos nas práticas dos professores. 

Na PUC PR, há uma padronização em relação a quantidade e carga horária das disciplinas 

de formação pedagógica, para os cursos de licenciatura. Enquanto que na UFPR, não há esta 

padronização, ficando a critério da grade curricular de cada curso. Ressalta-se que, embora na PUC 

- PR não apareçam disciplinas com temáticas voltadas diretamente ao currículo escolar, acredita-se 

que os conceitos deste campo, permeiam as discussões propostas nas demais disciplinas, visto que, 

os estudos curriculares se caracterizam como um campo multidisciplinar (PINAR, 2016). Diante 

disso, nas grades curriculares analisadas, aparecem como disciplinas obrigatórias Filosofia, 

Sociologia da Educação, Ética, Cultura Religiosa, Políticas Educacionais e Gestão de Escola, dentre 

outras, o que caracteriza haver, de certa maneira, debates relacionados com a temática pesquisada.  

DISCIPLINAS SOBRE OS ESTUDOS CURRICULARES 

Inicialmente a análise das grades curriculares dos quatro cursos das duas instituições 

apontaram para duas disciplinas que apresentavam o termo currículo na identificação das mesmas, 

sendo “Introdução ao Estudo do Currículo” e “Planejamento Educacional e Currículo em 

Educação Especial”, ofertadas pelo DEPLAE (Departamento de Planejamento e Administração 

Escolar da UFPR). Presume-se que os conceitos tratados nestas duas disciplinas remetem à 
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abordagem dos estudos curriculares, contudo, não foi possível consultar as ementas devido à 

indisponibilidade das mesmas no sistema. 

Tal fato possibilitou alguns questionamentos: “Em que medida a formação nos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Física, Química e Biologia proporciona discussões sobre os Estudos 

Curriculares? Quais lugares os Estudos Curriculares ocupam na formação inicial de futuros 

professores oriundos destas licenciaturas?” 

As questões postas impulsionaram o segundo momento na pesquisa, em que foram 

analisadas ementas das disciplinas, a fim de verificar se nestas apareciam conceitos que se 

relacionavam com os estudos curriculares, ou ainda, se nas referências apareciam indicativos do 

estudo de documentos oficiais curriculares e/ou de autores que teorizam sobre o currículo. Todavia, 

neste estudo, apenas as ementas das disciplinas dos cursos da UFPR foram consultadas, devido a 

disponibilidade destas no site da instituição.  

A análise das ementas apontou um elemento importante em relação à disciplina obrigatória 

“Organização do Trabalho Pedagógico na Escola”, ofertada pelos cursos de Matemática, Química, 

Biologia e Física, da UFPR, com carga horária de 120h. Embora, não apareça o termo currículo ou 

temáticas afins no título da mesma, observa-se conceitos diretamente ligados às discussões 

curriculares. Além disso, nas referências há a indicação de teóricos que tratam dos estudos 

curriculares, Silva (1996), Moreira (1999), Costa (1999), Kramer (1999), dentre outros. No entanto, 

a ementa na íntegra, aponta para uma diversidade de temas tratados no desenvolvimento da mesma, 

com isso, não foi possível quantificar o tempo disponibilizado para as discussões sobre o currículo. 

Outro dado a ser considerado na análise das ementas é em relação à disciplina obrigatória 

“Diversidade Étnica-Racial, Gênero e Sexualidade”, do curso de Matemática, da UFPR. Embora, na 

ementa apresentada não apareça à indicação de temáticas sobre o currículo, ao tomarmos os estudos 

curriculares como fundamentação, há indicativos da abordagem de conceitos das Teorias Pós-

críticas de Currículo, pois são tratadas questões de cultura, da diversidade em relação a raça, 

gênero, classe e sexualidade, além de formação das identidades.  

CONCLUSÕES 

A análise revelou que nos cursos de licenciaturas pesquisados, há maior enfoque para as 

disciplinas que tratam de conhecimentos específicos das ciências de referências, em comparação 

com aquelas que compõem o eixo de formação pedagógica. Fato constatado a partir da análise da 

carga horária total e da quantidade de disciplinas, em cada grade curricular. Outro ponto a ser 
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considerado foi em relação à disciplina “Organização do Trabalho Pedagógico na Escola” (UFPR) 

que, em sua ementa, apresenta indícios da abordagem dos estudos curriculares, especialmente, na 

descrição dos objetivos e da presença de teóricos do currículo, nas referências. Todavia, ressalta-se 

que, mesmo que a carga horária total desta seja de 120h, não é possível presumir o tempo 

disponibilizado para debater essa temática. É preciso esclarecer também que, as ementas das 

disciplinas que fazem parte do eixo de formação pedagógica abordam tangencialmente as temáticas 

dos estudos curriculares, o que denota que o currículo escolar não é tratado como um elemento 

central nestas.  

Debates envolvendo a relação escola e sociedade, os estudos culturais, as implicações da 

Sociologia da Educação, da Ética, da Psicologia, da História, dentre outros, implicam diretamente 

na caracterização dos estudos curriculares. Segundo Fischer (2007), os estudos curriculares se 

aproximam dos estudos culturais e indicam campos de conhecimentos interdisciplinares em 

natureza e estrutura. Além do mais, estes são derivados das Ciências Sociais e das Ciências 

Socialmente Aplicáveis. 

Retomando a hipótese inicial, os estudos curriculares são pouco abordados nos cursos de 

licenciatura das Ciências Exatas e Ciências Naturais, das instituições analisadas, sobretudo, os 

conceitos teóricos do campo do currículo dividem espaço com outros de cunho pedagógico, dentro 

das disciplinas e não como um elemento central na formação de professores. Assim, considera-se 

que o currículo deveria ter maior destaque durante o processo de formação de professores, 

sobretudo das Ciências Naturais e Ciências Exatas. As reflexões a respeito do conhecimento, do 

saber a ser ensinado, da organização curricular e da constituição das disciplinas escolares, dentre 

outros, são necessárias, e devem ser consideradas como fatores essenciais, na construção e no 

desenvolvimento dos currículos.  
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Resumo 

O presente estudo, em andamento, insere-se na linha de pesquisa Escola, Cultura e Processos 
Formativos em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do 
Paraná (PPGE-UFPR) e tem como objetivo investigar a organização curricular dos cursos de 
Licenciatura em Matemática, Física, Química e Biologia da Universidade Federal do Paraná e da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a fim de realizar um mapeamento das disciplinas que tratam 
dos Estudos Curriculares na formação inicial de futuros professores das Ciências Exatas ou Ciências 
Naturais. Buscou-se averiguar os lugares que os estudos curriculares ocupam na formação desses 
acadêmicos, bem como, as suas diferentes abordagens nos programas de licenciatura das instituições de 
ensino superior. Para subsidiar as análises, foram utilizados teóricos dos campos de Formação de 
Professores tomando os conceitos de Fiorentini (2005), Camargo (1998), Zeichner e Gore (1990), por 
exemplo, e das Teorias de Currículo a partir das teorizações desenvolvidas por Apple (1982), Pacheco 
(2001), Pinar (2016), Silva (2009). Os resultados obtidos apontam que os estudos curriculares não 
encontram espaço ou mostram-se discretos nos currículos que integram a formação inicial desses 
futuros profissionais professores, nos cursos de graduação em análise. Observou-se também, diferenças 
acentuadas no enfoque de disciplinas que tratam dos conhecimentos específicos, em relação às do eixo 
de formação pedagógica, bem como diferenças estruturais quanto à abordagem curricular no que tange 
as grades curriculares das instituições pesquisadas. As análises levam a considerar que o currículo 
escolar não é tratado como um elemento central nas disciplinas, dos referidos cursos em destaque.   

Palavras-chave: Formação de Professores; Estudos Curriculares; Matemática; Ciências. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de estudos e reflexões do Projeto de Formação 

Continuada de uma Instituição da Rede Privada de ensino da cidade de Curitiba, que atende da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. O Projeto Político Pedagógico dessa instituição prevê a 

formação permanente de seus educadores, tendo como premissa que o educador, ao participar do 

processo de formação ofertado pela instituição, seja sujeito ativo na construção da proposta 

pedagógica, desenvolvendo assim, o papel de protagonista do currículo com o qual trabalha. Com 

isso, a problematização do presente trabalho consiste em: como as mudanças na prática pedagógica, 

pós (re)estruturação curricular e (re)elaboração de uma concepção comum de criança e infância no 

processo de formação continuada em serviço no espaço escolar, contribuem para o desenvolvimento 

integral das crianças da educação infantil? 

Um dos objetivos do processo de formação continuada é estabelecer relações entre a prática 

pedagógica e o contexto em que estamos inseridos, realizando estudos de análise crítica sobre a 

realidade. A partir disso, o grupo da Educação Infantil começou a se questionar sobre as práticas 

pedagógicas e sobre o currículo que regia esta etapa educacional, o qual era estruturado por 

disciplinas, como no Ensino Fundamental. A partir deste olhar crítico sobre a práxis e o currículo, o 

grupo, juntamente com a equipe pedagógica, se colocou aberto a novos olhares.  

Diante dos questionamentos levantados durante esse processo buscou-se aprofundamento 

teórico numa leitura de contexto sobre a Educação Infantil, juntamente com estudos da Sociologia 

da Infância, a qual nos provoca a pensar a criança como protagonista de suas aprendizagens, sobre o 

Projeto Educativo Comum (PEC) documento da Rede Jesuíta de Educação, rede à qual pertence  a 

instituição, que nos instiga a colocar a criança no centro do processo educacional. Além disso, 

foram estudadas as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (2009) e a Base Nacional Comum 

Curricular (2016), que pela primeira vez abrange a Educação Infantil. Esses estudos resultaram em 

inquietações sobre as concepções de Educação Infantil, Infância e Criança. 

Os estudos da Sociologia da Infância nos mostraram a concepção de Infância e criança 

enquanto categoria geracional, a qual reconhece a criança como ator social Sarmento (2010), 

Qvortrup (2010). E se a criança é um ator desta sociedade, a escola tem proporcionado que esta 

criança seja ouvida? Diante deste e de outros questionamentos o corpo docente foi encontrando 

respostas para as indagações sobre a práxis e o currículo da Educação Infantil, tendo como 

contribuição a definição de aprendizagem integral do Projeto Educativo Comum:  
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O documento PEC defende que a aprendizagem se dá na perspectiva do 

desenvolvimento pleno do sujeito, pressupondo o aluno como centro do processo de 

aprendizagem. Além disso, tematiza um currículo compreendido como integral, 

acreditando que professores, alunos, famílias profissionais não docentes, todos são 

protagonistas do processo educativo, participando de diferentes formas e lugares da 

vida escolar. (PEC, 2016, p.44 e 46). 

Neste sentido o Colégio afirma um compromisso com o desenvolvimento pleno dos sujeitos, 

em busca de uma educação capaz de formar homens e mulheres conscientes, competentes, 

compassivos e comprometidos. 

Foi em meio a esse movimento do grupo, que a Educação Infantil passou a ter uma 

afirmação de maior ênfase enquanto uma etapa educacional fundamental ao processo de ensino e 

aprendizagem, buscando assim, uma identidade própria e que fosse condizente com as concepções 

de infância e criança que vinham sendo construídas a partir de então. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Diante de um contexto em que a Educação Infantil da instituição começa a se perguntar 

sobre qual o seu lugar no Projeto Político Pedagógico, no processo de formação continuada e na 

aquisição de uma identidade que a reconheça como parte importante do processo de ensino e 

aprendizagem, esta passa, no segundo semestre de 2012, a se constituir enquanto grupo específico 

de estudos da Educação Infantil dentro do plano de formação continuada da instituição.  

 Essa nova organização possibilitou a busca por referenciais específicos sobre a Educação 

Infantil, como o desenvolvimento das crianças pequenas, abordagens curriculares e pedagógicas 

específicas para faixa etária, e ao mesmo tempo nos permitiu revisitar o histórico da Educação 

Infantil no contexto social e no contexto específico do Colégio. 

A busca por novos referenciais sobre a Educação Infantil, nos levaram ao encontro dos 

estudos da Sociologia da Infância, que têm como principais referenciais Sarmento (2010 e 2013), 

Qvortrup (2010), em que se questiona a concepção de criança, como um ser que poderá (ou deverá) 

vir a ser. Para Sarmento, estudos que consideram a criança como um vir a ser adulto “[...] estão 

longe de ter os efeitos sociais, políticos e pedagógicos que estão a seu alcance” (2013, p. 15-16). 

Ademais, considerá-la a partir dessa perspectiva “impede que se observem as crianças naquilo que 

são, no presente, a partir de seu próprio contexto e sua forma específica de ser” (SARMENTO, 

2013, p.19).  
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Ao analisarmos a proposta Pedagógica da Educação Infantil da instituição em relação aos 

estudos da Infância, percebemos que a mesma estava pautada numa concepção de criança 

biopsicológica, embora no corpo do seu Projeto Político Pedagógico e no discurso dos docentes 

defenda-se a ideia de uma concepção biopsicossocial. 

A partir da leitura do contexto contemporâneo e dos estudos sobre a infância, a instituição 

juntamente com seu corpo docente revisitou seu projeto, percebendo a necessidade de uma 

reestruturação destas concepções e no Seminário de estudos, realizado em 2016, foi elaborada a 

concepção de infância e criança: 

A infância é uma categoria social, que diz respeito a um período determinado da vida 

de sujeitos históricos e de direitos (crianças), que nas interações e relações sociais 

(contexto) constroem suas identidades pessoais e coletivas, brincam, descobrem, 

imaginam, fantasiam, narram, ressignificam e questionam, dando sentido às suas 

vivências, produzindo cultura (SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -2016). 

Essa reestruturação curricular tem desencadeado mudanças na práxis pedagógica dos 

professores da Educação Infantil, na elaboração dos planejamentos e na estruturação física das salas 

de aula, o que se mostra um reflexo das discussões e estudos ao longo de oito anos de imersão sobre 

a Educação Infantil e os estudos recentes que vêm pautando a infância e a criança como centro do 

processo de educação. É preciso ressaltar que esta mudança não aconteceu de forma imposta, foi 

necessário romper com paradigmas estruturados da nossa formação pessoal e profissional e hoje 

colhemos frutos deste processo, estamos constatando na prática, o quanto as crianças e professores 

são capazes de serem protagonistas das suas aprendizagens.  

 Para exemplificarmos as mudanças da prática pedagógica, em que, as crianças se tornam 

protagonistas das suas aprendizagens e o professor assume o papel de mediador dessa construção, 

será apresentado no decorrer do trabalho, um projeto intitulado “Quero-Quero Voar”, que foi 

desenvolvido no ano de 2018 em uma turma de Infantil 4. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para nortear o presente estudo, a opção metodológica foi fundamentada nos pressupostos da 

abordagem qualitativa que, segundo Bogdan e Biklen (1982 apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.13) 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
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participantes”.  Nesta perspectiva, analisamos documentos da instituição, realizamos observação 

das aulas e análise das produções das crianças.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 O projeto Quero-Quero Voar” surgiu da exploração das crianças pelos espaços da escola. 

Eram as primeiras semanas de aula e a exploração desse espaço era uma estratégia planejada pelas 

professoras para que as crianças pudessem conhecê-lo e se ambientarem a nova série. Ao passarem 

pelo campo de futebol se depararam com quero-queros, pássaros que habitam o espaço da escola. 

Algumas crianças começaram a correr e os quero-queros começaram a gritar, e a voar, algumas 

delas foram surpreendidas por um voo "rasante", assim como verbalizaram, e acharam incrível e 

engraçado.  

 Ao voltarem para sala, as crianças estavam eufóricas, e carregavam consigo algumas penas 

de vários tamanhos, despertando mais a curiosidade ao observarem a estrutura da pena, analisando 

sua leveza e fazendo alguns questionamentos: "Como algo tão leve pode ajudar a levantar voo?" A 

partir desta experiência e com a sensibilidade e mediação da professora surgiu o projeto “Quero-

Quero Voar", que perdurou por todo o ano, chegando aos conhecimentos sobre o espaço sideral. O 

projeto, contribuiu com a imaginação, criatividade, conceitos de astronomia, física, arte, 

matemática, ciência, história, geografia, alfabetização e com interlocução de diferentes linguagens. 

Durante todo o processo a professora ouvia os questionamentos das crianças e as elaborações das 

hipóteses. Segundo Protasio (2017, p. 22), "o exercício de escuta da educadora e do educador deve 

partir da compreensão da criança como um todo, enquanto sujeito que está conectado ao mundo em 

que vive e suas relações". 

 A professora, a partir do posicionamento como ouvinte e mediadora, abria espaço para que 

as crianças perguntassem e discutissem as hipóteses levantadas. Depois disso ela sugeriu que a 

turma realizasse uma pesquisa para descobrir as respostas para tantas perguntas. Com isso podemos 

perceber o importante papel que desempenha a professora durante o processo de construção do 

conhecimento das crianças, que de acordo com Baptista (2010) é fundamental para assegurar 

informações, incitar a curiosidade e o desejo de conhecer, levar a criança a formular perguntas, a 

verbalizar e a formular suas hipóteses. 

 Durante o percurso de investigação e a conclusão de algumas problemáticas, outros 

questionamentos foram surgindo e o projeto foi ganhando novas aventuras e descobertas, com os 

seguintes subtemas: "Nosso sonho de voar!; O menino Alberto; Brincar de voar; Aventuras com o 
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Quero-Quero; O pão dos Quero-queros; O que aprendemos com os Quero-Queros?; Paraquedista; 

Quero-Quero voar parte 2; Nosso 14 Bis; Voando alto; As viagens pelo Mundo; A Era espacial: 

"Ao Infinito e além!"; Conectados com a Terra; O Pequeno Príncipe; A Terra é azul; Viagem 

espacial.  

 A partir da observação, exploração e interesse das crianças o projeto ganhou uma dimensão 

que coloca a criança como agente ativo no processo de aprendizagem e a construção do 

conhecimento é entendida como um processo que deve ocorrer por meio de interações e 

brincadeiras. Sendo assim, não cabe mais realizar o trabalho pedagógico na Educação Infantil de 

maneira sistematizada, com conteúdos pré-estabelecidos que não considerem o contexto e as 

experiências das crianças e assim, não resultem em aprendizagens significativas. Nesse sentido, 

Kuhlmann Jr., ao se referir a uma determinada concepção de criança considera a necessidade de se 

aspirar uma educação que a respeite. 

Se a criança vem ao mundo e se desenvolve em interação com a realidade social, 

cultural e natural, é possível pensar uma proposta educacional que lhe permita 

conhecer esse mundo, a partir do profundo respeito por ela. Ainda não é o momento 

de sistematizar o mundo para apresenta-lo à criança: trata se de vive-lo, proporcionar-

lhe experiências ricas e diversificadas (KUHLMANN JR., 1998, p. 57). 

Durante o projeto, foram abordados conhecimentos biológicos a respeito dos pássaros e 

outras aves, assim como conhecimentos sobre a mitologia grega e sobre história, quando, a partir 

das observações dos quero-queros as crianças começaram a se questionar sobre a possibilidade de o 

homem voar. A partir disso, conheceram a história de Ícaro, de Leonardo Da Vinci e suas 

invenções, pois estavam dispostos a construir uma máquina voadora e sobre Santos Dumont 

inventor brasileiro do 14 Bis. Além disso, muitos outros conhecimentos foram trabalhados a partir 

do interesse das crianças, da mediação e do movimento de escuta da professora   

 Nesses e em outros momentos do projeto a professora utilizou a literatura infantil para 

tornar os problemas levantados pelas crianças mais compreensíveis, assim ela proporcionou 

também, que as crianças passassem a perceber, de maneira natural e espontânea, o uso da 

linguagem escrita, contribuindo dessa forma, com o processo de letramento e alfabetização de 

maneira não sistematizada. Assim, a professora demonstra respeito ao tempo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. De acordo com Baptista (2010), o trabalho com a leitura e a escrita 

na educação infantil deve respeitar o direito da criança de ampliar seu conhecimento e as 

características próprias da infância, utilizando para isso, de uma prática pedagógica que possibilite 

momentos significativos em relação à cultura letrada. Percebe-se que só é possível ampliar o 
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conhecimento da criança quando esse conhecimento é considerado relevante e que a aprendizagem 

só será significativa quando a criança é ouvida e respeitada dentro do processo de ensino e 

aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Processo de Formação Continuada da referida instituição permitiu estudos e reflexões, 

possibilitando revisitar práticas curriculares, instaurando e teorizando novas possibilidades de 

aprendizagens significativas na Educação Infantil, compreendendo a criança e os professores, 

enquanto sujeitos dos processos de aprendizagens integral. 

Esta experiência, tem proporcionado romper com eixo e estruturas clássicas do ensinar-

aprender. Além disso a dimensão do ouvir a criança, tem permitido a prática de um currículo 

narrativo, pensado a partir dos diversos contextos.  

Aos poucos temos avançado na formação de sujeitos conscientes, competentes, 

compassivos, comprometidos, críticos e criativos, e rompendo com a ideia de uma Educação 

Infantil, assistencialista e/ou como preparatória para o Ensino fundamental, assumindo cada vez 

mais uma identidade de autoria e respeito a categoria da Infância reconhecendo o lugar da criança 

como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. 

 A presente experiência tem fortalecido a identidade da Educação Infantil na instituição, 

gerando sentimento de pertença dos sujeitos envolvidos.  
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Resumo 

O presente estudo constitui-se numa breve discussão e reflexão sobre a formação continuada em 
serviço e a sua inferência na concepção de criança e infância, na reestruturação curricular e práxis 
pedagógica, tendo a Educação Infantil como lócus, a partir de experiências vivenciadas pelas 
respectivas autoras.  Assim, tem-se como objetivo geral, analisar as mudanças na prática pedagógica, 
pós (re)estruturação curricular e (re)elaboração de uma concepção comum de criança e infância no 
processo de formação continuada em serviço no espaço escolar contemporâneo, indicando as 
contribuições para o desenvolvimento integral das crianças da educação infantil.  A opção 
metodológica para subsidiar essa reflexão constitui-se numa abordagem qualitativa, tomando a vivência 
da prática docente das autoras de uma escola da rede privada de ensino de Curitiba/PR como 
referencial. Como aporte teórico, apoiou-se nas reflexões de autores como: Baptista (2010), Kuhlmann 
Jr. (1998), Protasio (2017), Sarmento (2010 e 2013) e Qvortrup (2010). A reflexão permite inferir que a 
formação continuada no espaço escolar tem o potencial de promover o diálogo com a realidade escolar, 
bem como com a realidade mais ampla, a partir de um projeto institucional que intencionalmente 
aponte para isso, favorecendo uma prática docente comprometida com seu tempo. Sob esse aspecto, o 
processo de formação continuada em serviço, cria condições para que os professores construam 
coletivamente o projeto pedagógico da instituição, numa perspectiva de entrelaçamento entre teoria e 
prática, compreendendo que um projeto pedagógico é vivo quando dialoga com a realidade em que está 
inserido. Neste sentido conclui-se que a experiência tem fortalecido a identidade da Educação Infantil, 
gerando sentimento de pertença dos sujeitos envolvidos, sendo as crianças e professores protagonistas 
das aprendizagens. E estes, rompem com paradigmas estruturados para dar vez e voz às crianças.  

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores; Educação Infantil; Currículo; Práxis 
Pedagógica; Infância.    
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INTRODUÇÃO 

O estudo apresentado se desdobra de pesquisa em desenvolvimento sobre a produção do 

campo curricular para educação infantil, a partir do entendimento do processo de (re)significação 

que mobilizam, tencionam e articulam os termos políticas curriculares, currículo e primeira 

infância. A escolha desses termos não se deu de forma ocasional, interessa-nos analisá-los tal como 

vem sendo articulado numa política curricular específica envolvendo a produção de uma Base 

Nacional Comum Curricular- a BNCC- e suas possíveis negociações nas Secretarias Municipais de 

Educação da Baixada Fluminense via Redes Municipais de Ensino. 

Cabe esclarecer que, ao focalizar a análise das políticas educacionais para primeira infância, 

não se trata aqui nesse texto de esvaziar o sentido de política, currículo e nem de infância ao 

operarmos com a - BNCC como instituinte de políticas curriculares, mas, de potencializarmos sua 

análise, uma vez que em Derrida (2001) esse movimento político é marcado por lutas constantes 

que se travam pelos diferentes contextos no processo de significação, que se configuram pela 

indeterminação, por um jogo duplo onde há perda de lugar original, fixo, que deixa de existir por 

estar sob rasura, marcando a tensão, o lugar da ambivalência na articulação das políticas.  

 Nesse sentido, para melhor compreensão de como a infância nos move a pensar o currículo 

e as políticas curriculares como estando sob rasura, faz-se necessário primeiramente, elucidarmos 

que por meio das práticas articulatórias, que se tecem no movimento político contínuo em prol da 

institucionalização de uma base- a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) apontam possíveis 

caminhos para pensarmos como as políticas criam demandas para a produção curricular para 

infância. 

Sendo assim, temos no contexto das pesquisas brasileiras o aporte, que através de estudos 

contemporâneos sobre a infância sinalizam a necessidade de análise da normatização curricular que, 

ao definir certa metodologia de ensino- não necessariamente de educação-, cria-se nesta direção um 

modelo que busca a homogeneização. Pontua-se, que é a partir da lógica de um documento de 

caráter universal, é concebida a ideia de currículo universalizado que tenta operacionalizar 

conteúdos e práticas cada vez mais cedo. Argumenta-se nesse sentido, que tal movimento político 

de centralização curricular ao responder as demandas das políticas educacionais, geram demandas 

curriculares para a primeira infância. Quais as demandas políticas? Como as Secretarias Municipais 

de Educação da Baixada Fluminense irão produzir tais demandas curriculares? Como a infância 

será pensada a partir desse movimento político? Para tanto, teremos nos estudos pós-estruturais a 
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referência que nos permitirá pensar a política de currículo como cultura, como espaço de 

negociações contínuas e de lutas por significações constantes, evidenciando um processo político 

inacabado.  

No diálogo com Bhabha e Derrida, tomaremos o currículo como enunciação cultural, como 

prática discursiva que se constrói a partir dos vários sentidos em embates, o que nos possibilitará 

inferir na impossibilidade da infância ser pensada por uma lógica universal, mas, sim concebida na 

alteridade, como experiência com e na diferença, agregando produção de significados que não se 

estabelecem a priori, mas que também se tecem discursivamente na luta política. 

BNCC: CERTOS OLHARES E ALGUMAS PREMISSAS A PARTIR DOS EMBATES QUANDO 

SE ESTÁ EM JOGO O SENTIDO DE COMUM E UNIVERSAL NAS POLÍTICAS 

CURRICULARES CONTEMPORÂNEAS. 

Quando nesse estudo demarcamos o movimento político de centralização curricular via 

BNCC, tecemos uma análise crítica uma vez que, a partir da normatização desse documento, tenta-

se criar em âmbito nacional um projeto único de infância, ao tentar fixar sentidos como forma de 

pré-moldar e encapsular práticas pedagógicas, a partir da definição dos campos de experiência, com 

a indicação de saberes e conhecimentos como uma produção pré-fixada, para uma infância pré-

definida, engessam possibilidades de experimentação, autonomia de pensamento e liberdade de 

expressão tão característicos da infância. 

Portanto, é com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que o projeto 

único de infância torna-se motivador de políticas curriculares, desta forma pesquisadores tanto da 

área de currículo como de infância, sinalizam que é por meio dos debates que se articulam sobre 

questões político-discursivas que envolve mais uma vez o currículo e seus desdobramentos para 

práxis educativa, que ao atrelar conceitos como qualidade ao direito de aprendizagem, delimitam-se 

propostas curriculares com certa precisão e clareza, o conjunto de aprendizagens essenciais por 

meio de arranjos curriculares fixos.  

O que se evidencia na produção acadêmica é que por meio de um jogo truncado pelas 

políticas educacionais em voga na contemporaneidade, a padronização curricular, se torna real e 

passa a ser consubstanciada pela luta por hegemonia e significação por meio de um processo 

discursivo que atrela o direito de aprendizagem à educação de qualidade. ((LOPES, BORGES 

2017); (GABRIEL, 2018); (MILLER, 2014); FRANGELLA, 2016). Tal dicotomia se materializa e 

se estrutura por meio desse documento normativo a BNCC- que “define o conjunto orgânico de 
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aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver [...] de modo que tenham 

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (PNE).” (BNCC, 2017 p.7). 

Educação como direito torna-se assim, o mote de discussões e motivadoras de propostas 

educacionais, que com base no que é asseverado desde a promulgação da Constituição Federal 

(BRASIL, 1998) e da LDB 9.394/96, o que ganha notoriedade - a centralização do conhecimento, e 

sua efetivação se distendem a partir do delineamento destrinchado, com acompanhamento e a 

validação necessária para averiguar se o direito foi garantido ou não, por intermédio das avaliações 

externas. (FRANGELLA, 2016). 

O que passa a ser veiculado nessa lógica, é, justamente a concepção de direito, que, por 

meio da articulação discursiva vai (re)significando o currículo e o conhecimento, uma vez que a 

educação passa a ser entendida como direito humano e daí depreende o entendimento, de que esse 

direito é unívoco e universalmente válido. Essa questão do direito à educação ser atrelada ao direito 

humano reverbera pelo discurso a possibilidade do universal, e, que permite em nome do direito de 

aprendizagem a elaboração de objetivos de aprendizagem que se vinculam às proposições acerca 

das formulações de propostas curriculares. 

Em frente a essa problematização da educação como direito, é o que se alinha o argumento a 

favor da base comum, e, que, partem as proposições críticas da produção acadêmica, pois para estes 

autores ao colocar a concepção de “direito” em suspensão é possível questionar os discursos da 

universalidade que se alinham a ideia do direito reduzido à escolarização. (LOPES, BORGES 

2017); (GABRIEL, 2018); (MILLET, 2014); (FRANGELLA, 2016); (CARVALHO; SILVA; 

DELBONI, 2017).  

Portanto, o que se torna vulnerável nesse sentido em que discursos são formas assertivas de 

qualidade pelo direito é a infância, que tem na educação infantil sua primeira modalidade da 

Educação Básica – modalidade a ser depredada pelo discurso que a submete a um território 

definido, com certa fixidez político-cultural e a posiciona no lugar pré-definido por uma infância 

pré-fixada. 

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DA BNCC: SENTIDOS ARTICULATÓRIOS DE 

INFÂNCIA EM JOGO. 

 Ao realizar a escrita desse artigo, pontuamos a importância de fazê-lo na educação infantil, 

como um campo exploratório para os nossos apontamentos iniciais e em consonância com a 
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concepção de infância e de criança como produtora de cultura. E nesse sentido temos em Derrida 

(2001) com o conjunto fantasmático da infantilidade - que nos permite produzir um lugar e uma 

experiência da espectralidade, em que o espectro de infantil torne-se algo difícil de ser pensado, 

nem alma, nem corpo, e, nem outra coisa. 

Conceber a infância como espectro de infantil, é pensá-la na alteridade, como experiência 

com e na diferença, tendo na produção de significados que não se estabelecem a priori, mas, sim na 

constante negociação, como espaço de luta e garantia de discussão política. Desta forma, ao 

assumirmos a primeira infância como eixo articulador, que se entrecruzará entre a BNCC e as novas 

demandas curriculares locais com as Secretarias de Educação que, porventura, (re)significarão tais 

políticas curriculares, trazendo questões/embates na luta pelo poder no jogo político por  

significação da própria concepção/sentido de infância, de currículo e das políticas curriculares.  

Ressaltamos que é com base no conceito teórico do entre-lugar de Bhabha (2001) que 

subsidiaremos nossas futuras análises sobre as tensões/articulações que emergem a partir do 

advento da base, uma política curricular homologada a partir de 2017 e as suas possíveis 

conjugações para o trabalho com a infância nas Secretarias de Educação da Baixada Fluminense. 

Assim, ao investigarmos a ambivalência presente no movimento político-discursivo, 

especialmente, quando este traz eixos estruturantes, que justificam na primeira infância uma 

aprendizagem por meio de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que enunciam a 

necessidade de novas reformulações curriculares em âmbito nacional, nos garante a investigação 

sobre as produções curriculares locais das Secretarias de Educação, tornando a análise do 

movimento político com a produção de demandas curriculares para infância via redes municipais de 

ensino o mote de investigação. 

 Para Abramowicz, Cruz e Moruzzi (2016) há necessidade de discutir proposições da BNCC 

para educação infantil, questionando quais significados, forças políticas, sociais e econômicas desta 

proposta, e, pontuam nesse sentido a necessidade de análise da normatização curricular desta 

proposta, que, ao definir certa metodologia acerca do trato com as diferenças, cria-se nesta direção 

um modelo que busca conciliar dissenso ao excluir a diferença. Por meio do processo discursivo, 

ressalta-se a natureza epistemológica deste documento acerca do conceito universal, o que 

implicaria em certo grau em um currículo padronizado/universalizado havendo significativa perda 

para quem toma a diferença como mote pedagógico/educativo no trabalho com crianças pequenas. 

Tal natureza epistemológica, acerca do conceito do universal recai em contextos locais, e, 

sua produção via Secretarias de Educação ganham nesse âmbito grande potencial para nossas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1001 

futuras análises, uma vez que está sendo amplamente debatido pela produção acadêmica, a 

proposição de um espaço universal onde possa ser produzido o comum, genérico e ao mesmo 

tempo, unificador a partir de prováveis acordos, pressupõe-se a ideia subjacente da BNCC de que 

há unidade possível na multiplicidade e de que segundo (ABRAMOWICZ; CRUZ; MORUZZI, 

2016) possam ser realizadas sem uma força pacificadora por meio de consensos que implicaria “não 

uso” explícito de poder. 

Ao determo-nos na BNCC como instituintes de políticas curriculares é por em voga as 

possibilidades discursivas que em nome da “qualidade da educação”, conflagram um novo arranjo 

curricular para primeira infância, qualquer que prescreve metodologicamente o curso, o percurso 

conceitual de aprendizagens, o que vai defronte com o campo da educação infantil por ser esse 

específico, com singularidades que o distinguem das demais etapas educativas que se caracterizam 

pela criatividade, (re) invenções, espontaneidade e pela ludicidade. (CAMPOS; BARBOSA, 2015). 

No entanto, ainda que pesem avanços nas pesquisas da área tanto no nível teórico quanto do 

próprio movimento político curricular, os desafios são muitos, sobretudo para a prática (CAMPOS; 

BARBOSA, 2015). Pensar a prática imputaria aceitar as complexas desorganizações e dinâmicas 

provisórias, estando abertas ao caos e as novidades, são estas redes que potencializam os processos 

inventivos e conflituosos produzidos pelos praticantes dos cotidianos escolares da educação infantil 

(OLIVEIRA, 2012) é o que faz com que a luta política por um ideal de infância e educação infantil, 

seja sempre um processo político inacabado. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Ao problematizamos a institucionalização de currículos centralizados em nível nacional para 

primeira infância com a BNCC, e, suas possíveis negociações nas produções curriculares das 

Secretarias de Educação - pontuamos que a Educação Infantil - Primeira Modalidade da Educação 

Básica - não pode ter sua identidade forjada e, tampouco sua voz silenciada, por um movimento 

político discursivo, que tenta disseminar  um projeto único de infância, ao tentar operacionalizar 

conteúdos e experiências via arranjos curriculares, traçando, assim, uma identidade fixa para esta 

faixa etária e a aproximando-a do processo de escolarização. 
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Resumo 

O estudo apresentado se desdobra de uma pesquisa em desenvolvimento sobre a produção curricular 
para educação infantil, a partir do entendimento dos processos de (re)significação que mobilizam, 
tencionam e articulam os termos políticas curriculares, currículo e primeira infância. A escolha desses 
termos não ocorreu de forma ocasional, interessa-nos analisá-los tal como vem sendo articulado em 
uma política curricular específica envolvendo a produção de uma Base Nacional Comum Curricular - a 
BNCC - e suas possíveis negociações nas Secretarias Municipais de Educação da Baixada Fluminense 
via Redes Municipais de Ensino. Assim, ao problematizarmos a institucionalização de uma BNCC, na 
qual a educação infantil passa a ser estruturada a partir da definição dos campos de experiências, com a 
indicação de saberes e conhecimentos como uma produção pré-fixada, para uma infância pré-definida, 
engessam possibilidades de criação, experimentação e autonomia que são tão característicos da infância. 
Argumenta-se, que tal movimento político de centralização curricular via BNCC ao responder as 
demandas das políticas educacionais, geram demandas curriculares para a primeira infância. Quais as 
demandas políticas? Como as Secretarias de Educação irão produzir tais demandas curriculares? Como 
a infância será pensada a partir desse movimento político? Para tanto, teremos nos estudos pós-
estruturais a referência para pensar a política de currículo como cultura, como espaço de negociações 
contínuas e de lutas por significações constantes, evidenciando um processo político inacabado. No 
diálogo com Bhabha e Derrida, tomaremos o currículo como enunciação cultural, como prática 
discursiva que se constrói a partir dos vários sentidos em embates, o que nos possibilitará inferir na 
impossibilidade da infância ser pensada por uma lógica universal, mas, sim concebida na alteridade, 
como experiência com e na diferença, agregando produção de significados que não se estabelecem a 
priori, mas que também se tecem discursivamente na luta política. 

Palavras-chave: Políticas curriculares; Primeira infância; Currículo; BNCC. 
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INTRODUÇÃO 

As reformas educacionais dos últimos anos, procuram na educação a mediação para o 

enfrentamento das várias formas da produção flexível, de forma que existe um destaque para a 

concepção de educação marcada pelo viés fragmentado, economicista e tecnicista (FRIGOTTO, 

2003). Assim, a educação, nesse contexto, tem respondido às demandas do modo de produção 

capitalista, contribuindo para formação de indivíduos condicionados ao modelo societal do capital. 

No contexto atual, a relação entre educação e mercado ficou mais evidente no mandato do 

presidente Michel Temer (2016-2018), que desde o seu início propôs políticas educacionais que 

foram implantadas sem as devidas discussões e o debate com a sociedade civil organizada. Essas 

políticas, como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e Reforma do Ensino Médio (Lei 

13.415/2017), trouxeram impactos para o modo de organização de educação e do trabalho no 

contexto brasileiro. 

Tanto a BNCC, quanto a Lei 13.415/2017, estão relacionadas ao atual momento no Brasil, 

marcado pelo ultraliberalismo que se manifesta por meio de uma nova ofensiva neoliberal agressiva 

que tem tentado desestruturar a concepção de educação como direito constitucional, alicerçando-a 

aos interesses das grandes corporações transnacionais e organismos internacionais multilaterais que 

veem na educação pública um nicho de mercado, muito atrativo para expansão do capital. 

Assim sendo, este trabalho visa empreender uma análise as transformações socioeconômicas 

e as propostas ultraliberais para educação, refletindo sobre como tais propostas se concretizaram na 

homologação da BNCC no Governo Temer. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica de 

cunho qualitativo e a análise documental da BNCC, com destaque para a etapa do ensino médio no 

documento.  

O MODELO NEOLIBERAL NA EDUCAÇÃO DE 1990 

A década de 1990 foi o marco de adequação das Políticas Públicas educacionais aos 

princípios do neoliberalismo. O país, que havia saído de uma experiência de ditadura militar há 

pouco tempo, precisava se adaptar à nova realidade do mercado internacional globalizado. Para isso 

era necessário que a educação respondesse a essas demandas se moldando, se conformando e se 

apropriando dos pressupostos neoliberais.  
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Era preciso que a escola se pautasse nos modernos métodos de gerenciamento de produção 

das empresas privadas para se obter maiores ganhos com a “produtividade”. Adotou-se o 

pensamento pedagógico empresarial, focado em uma “perspectiva individualista, dualista e 

fragmentária coerente com o ideário da desregulamentação, flexibilização, privatização 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.108). 

No eixo estruturante dos processos formativos estava a noção de competências. No Brasil, a 

noção de competências na educação aparece pela primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB - Lei 9394/96). A partir de então, a adoção do conceito de competências 

como elemento organizador e estruturador dos currículos e práticas docentes se tornou 

predominante.  

O conceito de competência não é proveniente da área da educação, sua origem está atrelada 

ao campo da administração e psicologia por volta da década de 1970, mas só passou a ser 

efetivamente debatida a partir dos anos 1980, devido ao processo de reestruturação produtiva e 

transformações no mundo do trabalho (LE BOTERF, 2003). O termo possui caráter polissêmico, 

com diferentes abordagens que variam de acordo com as dimensões culturais, sociais, econômicas e 

etc. No entanto, desde o seu surgimento, a construção do conceito esteve associada ao 

desenvolvimento profissional e a necessidade do trabalhador se adequar às novas exigências do 

mercado.  

Na década de 1990 no Brasil, o desenvolvimento das competências passa a ser visto como 

receita de sucesso para melhorar a qualidade da educação e adequá-la aos pressupostos neoliberais 

de desenvolvimento da empregabilidade e polivalência do trabalhador. Perrenoud (1999) foi 

referência na transposição do conceito para o campo da educação, na visão desse autor competência 

é a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. A 

competência leva à utilização de diferentes habilidades e estas habilidades convergem para uma 

competência (PERRENOUD, 1999).  

Muitas críticas já foram tecidas a respeito da transposição da noção de competências para a 

educação. Para Sacristán (2011, p.9) a centralidade das competências no currículo pode evidenciar 

uma política educacional “carente de conteúdos e que preenche esse vazio com tecnicismo “. Para 

Martins (2004) o discurso das competências é orientado para uma concepção de conhecimento que 

considera que o desenvolvimento da inteligência do indivíduo está relacionado a capacidade de 

apreensão dos fatos e resolução de problemas, o conhecimento é visto como produto individual e 

como recurso cognitivo para adaptação ao meio. 
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Esta formação está ligada à padronização de um perfil de formação, voltado para o 

desenvolvimento de um alto nível de empregabilidade. Essa é a concepção de educação da 

pedagogia neoliberal, focada no tecnicismo e instrumentalismo. Nela os alunos são preparados para 

um mundo em constante transformação por meio do desenvolvimento de um padrão de habilidades 

e competências que facilitem sua adaptação, sua flexibilização, para que ele seja capaz de se ajustar 

às condições desiguais de trabalho e emprego, ignorando o contexto de desigualdades sociais e 

econômicas em que estão inseridos. 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO, BNCC E A OFENSIVA NEOLIBERAL AGRESSIVA NA 

EDUCAÇÃO 

A derrocada do PT criou as condições para ascensão do ultraliberalismo no Brasil a partir de 

2016. De acordo com Cara (2019, p.27) o ultraliberalismo é uma: “ideologia política pautada na 

radicalização da agenda liberal com drástica redução do papel do Estado, inviabilizando direitos 

sociais sem qualquer comedimento em relação às condições de vida do povo’. 

Nessa perspectiva, o golpe jurídico parlamentar além de destituir o PT do poder, veio com o 

objetivo de implementar um projeto econômico contrário que seria a partir de então, fundamentado 

nos alicerces do ultraliberalismo, que se expressou em uma nova ofensiva neoliberal agressiva, cujo  

“objetivo é exatamente restringir/reduzir/eliminar os direitos sociais dos trabalhadores e as 

conquistas das camadas populares, em alguma medida preservadas na primeira ofensiva neoliberal” 

(RIZZOTTO, 2017, p. 676). 

Para o neoliberalismo a educação deve seguir a lógica do livre mercado, se adaptando aos 

pressupostos de qualidade por meio da concorrência. O Estado é visto como um mau gestor, 

totalmente ineficiente. Assim, a eficiência da educação pública só pode ser alcançada quando seu 

controle passar para as mãos do setor privado empresarial, sem qualquer intervenção estatal. A 

educação é concebida como mercadoria, e ao Estado cabe apenas garantir “o básico para o cidadão, 

expresso pelo valor de um voucher” (FREITAS, 2018, p. 33) 

Freitas (2018) declara que esse seria o cenário final planejado pelos pressupostos 

neoliberais. Mas, para se chegar a esse resultado final há uma intensa disputa do controle da agenda 

das políticas educacionais. Institutos, fundações empresariais e Organizações Internacionais como o 

Banco Mundial e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) passaram 

a exercer influências nos projetos governamentais buscando aprofundar as políticas neoliberais 

(CORTI, 2019).   
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Após a aprovação da Reforma do Ensino Médio (Lei 13415/2017) a nova configuração 

curricular, agora formada por itinerários formativos e a BNCC, tornou premente a necessidade de 

aprovação da Base Nacional Comum Curricular. A aprovação da BNCC deveria ser rápida para 

consolidar o conceito de educação e formação já sinalizado na reforma do ensino médio e para que 

de fato, essa reforma pudesse ser implementada, atendendo às recomendações do Capital 

Internacional, via Organismos Internacionais.   

Nos últimos anos a OCDE tem atuado de forma veemente produzindo documentos, estudos 

e eventos que visam articular a educação a economia1. A organização é responsável pelo Pisa 

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), que é uma avaliação internacional de larga 

escala padronizada voltada para estudantes a partir do 8º ano do ensino fundamental,  

Um alinhamento da educação brasileira com as diretrizes do Pisa é fundamental para o setor 

empresarial, pois esse alinhamento é tido como fator de qualidade educacional e a OCDE elabora 

rankings que classificam os países que investem em uma educação de qualidade, tendo como 

padrão de qualidade o Pisa, essa classificação atua como um indicador para investimento externo.  

Isso tudo mostra o interesse brasileiro em relação ao alinhamento das políticas educacionais 

do país aos pressupostos ultraliberais, que são focados em uma visão mercadológica da educação, 

visando realizar reformas educacionais voltadas para competitividade e produtividade econômica. 

Freitas (2018) chama esse processo de reforma empresarial da educação, para o autor essa reforma 

tem como objetivo “ garantir o domínio de competências e habilidades básicas necessárias para a 

atividade econômica revolucionada pelas novas tecnologias e processos de trabalho” (p. 42), além 

de manter a visão de mundo neoliberal e a retirada da educação da esfera do direito, inserindo-a 

como um serviço, sem a intervenção estatal. 

Não é difícil perceber essa diligência na BNCC, logo na seção dos fundamentos 

pedagógicos é apresentado o foco nas competências e a justificativa usada para adoção dessa 

concepção é que esse é “o enfoque adotado nas avaliações internacionais da OCDE”. O documento 

segue afirmando que as decisões pedagógicas devem ser direcionadas para o desenvolvimento das 

competências, que definem claramente o que os alunos devem saber e “sobretudo, do que devem 

saber fazer” (BRASIL, 2018, p. 13). 

Na seção referente a etapa do Ensino Médio na BNCC, aparecem várias críticas ao excesso 

de componentes curriculares do currículo anterior da Educação Básica. O documento ressalta que é 

 
1 Ver a sessão de educação do site da própria OCDE, disponível em: http://www.oecd.org/education/. 

http://www.oecd.org/education/
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importante reduzir os componentes curriculares, torná-los mais enxutos e compatíveis com aquilo 

que o mercado espera. Nesse sentido, a BNCC traz as competências como diretrizes a serem 

seguidas em todo Brasil, é uma prescrição, uma padronização do que os alunos devem saber para se 

adequar ao mercado e o mercado é o único critério reorientação curricular.  

 Essa estratégia não é nova e remonta as políticas educacionais da década de 1990, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). A 

BNCC recupera o discurso da centralidade das competências desses documentos. A retomada desse 

discurso das competências revela uma concepção de formação administrada, que restringe a 

formação para autonomia, visa a padronização, produtividade e eficiência, subordinada aos 

interesses do Capital (SILVA, 2018). 

Outra categoria importante que aparece durante a análise da BNCC é o empreendedorismo. 

A BNCC traz uma descrição de como deve se estruturar uma escola que acolha as juventudes e 

enfrente os desafios contemporâneos. Essa estrutura é explicitada por 5 tópicos, sendo 2 deles 

relacionados diretamente ao empreendedorismo (BRASIL, 2018, p. 466). 

O empreendedorismo e sua vinculação à educação tem ganhado destaque nos últimos anos, 

o conceito de empreendedorismo tem fundamentação liberal e está relacionado à ideia de que o 

trabalhador precisa inovar e buscar ele próprio a solução para seus problemas, com confiança, 

iniciativa, sem medo de arriscar. Essa atitude levaria a um melhor desenvolvimento econômico. No 

entanto, o conceito de empreendedorismo nada mais é de que uma forma de escamotear as 

contradições do sistema capitalista e, consequentemente, a exploração do trabalhador. (COAN, 

2013). 

 Além disso, o empreendedorismo surge com objetivo de resolver o problema do 

desemprego estrutural, que foi criado pelo próprio sistema capitalista, se tornando um ideário 

ilusionista, que apenas esconde o contexto social, político e econômico em que os estudantes e 

futuros trabalhadores estão inseridos, impedindo que estes compreendam sua realidade de forma 

autônoma e crítica.   

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Essa é uma pesquisa ainda em andamento, é necessário que alguns pontos sejam 

aprofundados e debatidos. Mas de antemão, podemos afirmar que a BNCC e a Lei 13.415/2017 se 

materializaram como políticas educacionais que se fundamentam nas propostas Ultraliberais para 
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educação. Ambos os documentos foram aprovados sem uma efetiva participação social, de forma 

antidemocrática, deixando claro que o ponto central é o atendimento às demandas do mercado, mais 

especificamente do capital internacional. 

A BNCC aparece como um instrumento para orientar os currículos, mas na verdade tem 

como alvo padronizá-los. As competências servem como instrumento de padronização, de metas a 

serem atingidas e também como instrumentos de comparação dos sistemas educacionais, instituindo 

uma visão única e unilateral de educação que se assenta nos valores econômicos do mercado. 

A BNCC retoma o ideário da Pedagogia Neoliberal da década de 1990, retomando as 

proposições dos PCN´s e DCN daquela época: uma educação instrumental, utilitarista que 

desconsidera as variáveis extraescolares e as contradições do modo de produção capitalista. Faz 

parte de uma estratégia da nova (velha) ofensiva neoliberal de responsabilização da escola e dos 

professores por sua qualidade ou falta de qualidade, inserindo-as na lógica do mercado, cujo o 

objetivo final é a privatização da educação pública. 
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Resumo 

Este trabalho visa empreender uma análise sobre o contexto atual das políticas educacionais, 
considerando as transformações socioeconômicas e as propostas ultraliberais para educação brasileira 
ocorrida no período, refletindo como tais propostas se concretizaram na homologação da Base 
Nacional Curricular Comum (BNCC) no Governo Temer. Para tanto, parte-se da premissa de que a 
BNCC retoma aspectos da Pedagogia neoliberal da década de 1990 ao apresentar um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e competências à ser adquirido pelo estudante brasileiro prevendo uma 
padronização do currículo e se consolidando como um dispositivo de poder que busca fomentar a 
formação voltada exclusivamente para o mercado, desconsiderando, portanto, as singularidades dos 
contextos escolares não fixados a priori. Nesta reflexão, considera-se que embora seja relevante à 
elaboração de uma base comum nacional, faz-se cogente o reconhecimento do respeito à liberdade para 
construção do currículo escolar, isso em conformidade com a realidade expressa pelo projeto-político 
pedagógico de cada instituição de ensino. Assim sendo, para realizar essa análise realizamos uma 
pesquisa bibliográfica sob uma abordagem qualitativa por meio de uma análise documental. Por meio 
dessa análise observamos o modo como se estabeleceram as relações entre as propostas ultraliberais 
para a educação, a elaboração/homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as 
políticas para educacional empreendidas na década de 1990.  Verificamos que a BNCC retoma o ideário 
da Pedagogia Neoliberal da década de 1990, retomando as proposições dos PCN´s e DCN daquela 
época: uma educação instrumental, utilitarista que desconsidera as variáveis extraescolares e as 
contradições do modo de produção capitalista. Faz parte de uma estratégia da nova (velha) ofensiva 
neoliberal de responsabilização da escola e dos professores por sua qualidade ou falta de qualidade, 
inserindo-as na lógica do mercado, cujo o objetivo final é a privatização da educação pública. 

Palavras-chave: BNCC; Ofensiva Neoliberal; Ultraliberalismo; Políticas Educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

Partindo da organização social que coloca a educação institucionalizada como um direito de 

todas as crianças brasileiras, sendo a matrícula, ao mesmo tempo, um direito e um dever das 

famílias e ao Estado obrigatório ofertar, podemos vislumbrar a multiplicidade de sujeitos que são 

afetados pelas políticas para a educação. Cientes desse cenário, temos como objetivo central 

investigar o que vem sendo publicado nos textos acadêmicos sobre o tema da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil. Este texto busca dar visibilidade às disputas 

atuais em torno desta política através de uma revisão de literatura.  

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, prevê no seu Artigo 26, uma base comum curricular 

para a educação básica (BRASIL, 2013). A base foi estabelecida na agenda de políticas públicas 

através do Plano Nacional de Educação (PNE 2014‐2024), que nas metas 2 e 3 prevê a 

universalização e conclusão da educação básica na idade recomendada e apostam como estratégias 

para o alcance destas, a formulação de uma base curricular, que foi redigida entre os anos de 2014 a 

2017 em três versões. Em dezembro de 2017 a Base foi homologada através da Resolução CNE/CP 

nº 2. 

A BNCC tem caráter normativo e objetiva orientar os currículos da Educação Básica. 

Pretendemos com este estudo fazer uma revisão de literatura evidenciando o que as pesquisas 

acadêmicas vêm produzindo sobre o tema. Este trabalho se justifica pelo desafio de conhecer e 

sistematizar o que já foi produzido, dando indicativos dos referenciais teóricos que dão suporte as 

análises e como a BNCC vem sendo compreendida no âmbito acadêmico. Tal exercício pode 

fomentar questões para outras pesquisas e, podendo servir, também, de referência para outras 

políticas públicas. 

Metodologicamente, delimitamos a busca aos anais da 38ª Reunião Nacional da Anped e no 

sítio eletrônico Google Acadêmico. Tal pesquisa foi realiza nos meses de setembro e outubro de 

2019. No site da Anped elencamos os trabalhos que tratavam da BNCC para a Educação Infantil. 

No Google Acadêmico, utilizamos para a pesquisa as palavras-chave “Base Nacional Comum 

Curricular” e “Educação Infantil”, num recorte temporal de 5 anos, entre 2015 a 2019, tempo este 
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que se justifica para a sua implementação. Como resultado, obtivemos 24 artigos e duas 

dissertações, apresentados ao final do trabalho, no Anexo 1. 

DIÁLOGOS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Os textos encontrados diferem com relação às proposições e críticas que fazem à BNCC. 

Muitos desses autores estabeleceram em seus textos um apanhado histórico do ordenamento legal, 

iniciado pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), que irá dar os subsídios para a construção da 

Base Nacional Curricular (TIRIBA e FLORES, 2016; CAMPOS, 2017; OLIVEIRA, 2017; 

BAPTISTA, 2017). Logo, podemos aferir de que é uma política que encontra uma trajetória que 

está em disputa há muitos anos. No trabalho de Bortolanza e Freire (2018) é ressaltado que a BNCC 

faz alusão ao Referencial Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil (BRASIL, 2010) como parâmetros para sua construção.  

Nas duas dissertações de mestrado encontradas os autores descrevem a elaboração da 

Base. Agostini (2017), que estudou a 1ª versão da BNCC, a descreve dentro de um 

processo dialógico de construção a partir das Diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, coordenado pela União, com envolvimento dos sistemas de ensino e da 

sociedade. Nessa mesma linha descritiva, a dissertação de mestrado de Souza (2018) 

apresenta um panorama da construção do documento trazendo uma síntese das três 

versões da Base (SOUZA, 2018).  

Utilizando o próprio texto da BNCC para apresentar a justificativa para a efetivação de tal 

política curricular, Tiriba e Flores (2016) conceituam-na como um documento de caráter 

mandatório que consolidou estratégias curriculares e diferentes metas para a educação básica. Para 

as autoras, tal documento evidencia disputas e privilegia uma determinada concepção de educação e 

de proposta de sociedade, questões que são fundamentadas no discurso de melhoria da qualidade e a 

efetivação do direito à educação. Para Larangeira (2018) esta é uma política educacional baseada na 

centralização e uniformização do currículo, que se apresenta como proposta, mas que se configura 

como norma, definindo currículo e práticas docentes.  

Ainda neste sentido, Abramowicz, Cruz e Moruzzi (2016) afirmam que a BNCC, ao ser 

apresentada como estratégia para melhorar a qualidade da educação básica, pauta-se na distinção de 

conhecimentos e habilidades denominados essenciais. Com isso, seu efeito direto se fará presente 

não só nas escolas, mas também nos cursos de formação de professores e nas produções de 

materiais. Dito de outro modo, a presunção de conteúdos que deverão ser ensinados produzirá um 
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campo de necessidades, pressupondo cursos e materiais didáticos que contemplem os conteúdos a 

serem implantados. 

Já outros autores destacam alguns elementos positivos desta politica ao definirem as 

possíveis contribuições para a melhoria da qualidade do ensino, como Pandini-Simiano e Buss-

Simão (2016), Rodrigues, Damasceno, Costa e Silva, Silva (2017) e Vitta, Cruz e Scarlassara, 

(2018). Para esses autores essa melhoria está atrelada ao desenvolvimento das práticas dos docentes 

que poderão garantir os direitos das crianças. Ou como Morais (2015) e Marques, Pegoraro e Silva 

(2019), que a defendem como um instrumento unificador de aprendizagem ao definir aquilo que 

todos têm o direito de aprender, independentemente da região e do local onde estão.  

De outra perspectiva, temos os trabalhos de Souza (2016), Abramowicz e Tebet 

(2017), Vieira (2018) e Barbosa, Martins e Mello (2019), que criticam o caráter 

unificador de cultura presente em uma base curricular comum num campo contrário a 

diversidade cultural do país. Argumentam que a Base evoca um campo político acerca 

do que é tido como fundamental e que, aliado ao adjetivo nacional, traduz a ideia de 

que a educação brasileira pode reunir o conjunto de práticas e de conteúdos – 

construídos em um contexto de diversidade cultural, desigualdades sociais e raciais e 

extermínios (SOUZA, 2016).  

Oliveira apresenta em dois trabalhos as possiblidades dadas pela BNCC. Para a autora 

(OLIVEIRA, 2015) a proposta é agregadora e convida diversos sujeitos a participarem da 

construção dos currículos. A autora defende a Base como um subsídio para a elaboração da 

Proposta Pedagógica e que seu objetivo não é o de restringir ou desenhar a totalidade do currículo 

escolar, pois este, será construído pela comunidade educacional de cada órgão federado e de cada 

unidade educativa. Num outro trabalho (OLIVEIRA, 2017), a autora compreende a BNCC como 

um documento em diálogo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil e afirma que um 

currículo � definido na prática pedagógica efetivada nas unidades escolares. 

Em Mello et. all. (2016) a BNCC é apresentada como um documento que trouxe avanços, 

em relação aos que o precederam. Tais avanços estão em aspectos como o reconhecimento da 

criança como protagonista dos seus processos educativos e a organização didática e curricular da 

Educação Infantil de maneira articulada entre as áreas do conhecimento. Mas criticam a segunda 

revisão, por avaliarem que essa apresenta um engessamento dos objetivos de aprendizagens, para 

eles, a BNCC extrapola a função de apresentar os pressupostos gerais para a Educação Infantil e 

entra em questões curriculares específicas que deveriam ser desenvolvidas por cada unidade de 

ensino. 
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Apresentando as muitas disputas em torno de uma política curricular e de um modelo 

prescritivo para a Educação Infantil, Campos (2017) traz outros fatores que interferem nas 

atividades com as crianças, como o espaço físico, os materiais e a formação dos profissionais. Da 

mesma forma, considerando outras questões, inclusive as exteriores às instituições educacionais, se 

coloca o trabalho de Portelinha et al (2017). Os autores questionam o discurso de que será possível 

a redução das desigualdades, objetivo presente na BNCC. Frisam a necessidade de se considerar as 

diferenças existentes entre os sujeitos a partir de uma análise crítica das condições de vida e de 

acesso a bens materiais e culturais. Alertam para a secundarização do papel do professor. 

Por fim, para Faria (2017) a Educação Infantil não deveria participar da BNCC.  A autora 

defende uma educação da escuta e das relaç�es e da situação desafiadora do/a docente de crianças 

pequenas. Expõe a singularidade do papel de professor, que não d� aula, e sim, organiza o espaço, o 

tempo e os materiais para as crianças produzirem as culturas infantis e irem al�m de uma ci�ncia de 

poder sobre elas.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A revisão de literatura evidencia que há múltiplas abordagens acerca desta política. Os 

pesquisadores apresentam-na como uma política encaminhada há mais de trinta anos e justificada 

por estabelecer os parâmetros que darão o acesso e a qualidade da educação no país. Tal objetivo 

será alcançado pelo que é colocado pela Base como essencial para aprender, garantindo, assim, o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes ao longo da educação básica. Essa corrente que apoia a 

BNCC concorda com o Ministério da Educação que argumenta que, para além do acesso, é 

necessário um patamar comum de aprendizagem, sendo ela a política que irá materializar tal intento 

(BRASIL, 2017).  

Os autores que compõem esta revisão trazem múltiplas abordagens acerca da Base. Diferem 

na forma de tal abordagem, seja através da ênfase nos seus objetivos e possíveis acertos ou nas suas 

contradições. Alguns autores refletem sobre sua relação com outras políticas, ou ainda sobre sua 

possível repercussão em cursos de formação para professores e nos livros didáticos. Há uma rica 

possibilidade de análise e apresentação das leituras e disputas em torno desta política e tantos 

lugares de observação para o acompanhamento e implementação no cotidiano das instituições de 

educação em todo território brasileiro, a leitura que fizemos desse material, é somente uma delas.   
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Resumo 

A Lei nº 12.796/2013 estabelece a necessidade de uma base curricular comum para a Educação Básica. 
Em 2014 iniciaram-se as discussões para a elaboração de seu texto, sendo aprovada somente em 2017, 
em uma terceira versão. Com a aprovação, os municípios teriam até 2019 para adequarem os seus 
currículos. São os impactos dessa política que motivam a elaboração da pesquisa que apresentamos 
nesse postêr. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo e 
tem como finalidade orientar os currículos ao longo de toda a Educação Básica. Desse modo, este 
trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura, apresentando o que as pesquisas 
acadêmicas vêm produzindo sobre a BNCC para a Educação Infantil, com um recorte temporal entre 
2015 e 2019. Foram encontrados artigos e dissertações acerca do tema nos Anais da 38° Reunião 
Nacional da Anped e no sítio eletrônico do Google Acadêmico. Essa revisão de literatura justifica-se 
pelo desafio de conhecer e sistematizar o que já foi produzido sobre a temática, buscando entender 
como essa política educacional vem sendo compreendida no âmbito acadêmico. Observa-se, nas 
pesquisas localizadas, que os autores diferem em suas proposições e críticas acerca desse documento. 
Alguns defendem que um currículo comum garantiria os direitos de aprendizagem dos educandos, 
enquanto outros fazem críticas ao papel homogeneizante da política, apagando a diversidade do 
currículo. Entretanto, há diversas possibilidades de análise das leituras e disputas em torno da BNCC, 
nesse pôster apresentamos algumas delas.  

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; Política Educacional; Currículo; Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Moscovici (2012) defende a ideia de que os sistemas de comunicação midiáticos podem 

moldar o pensamento social, a partir de três sistemas de comunicação identificados de acordo com a 

fonte, a lógica e a função das mensagens: a difusão, a propagação e a propaganda.  

Para o autor, a comunicação na modalidade difusão contém informações e opiniões, que são 

contraditórias sem uma articulação entre as mesmas. Visa a garantir acesso às informações de 

assuntos gerais, criando um saber comum que pode dar margem para o surgimento de opiniões 

diversas. Na modalidade da propagação, a mensagem � interpretada � luz dos sistemas que devem 

ser preservados, objetivando a intervenção nas atitudes. Já, na propaganda, a comunicação contém 

e exprime os interesses de um grupo específico, visando a incidir sobre o comportamento do 

receptor, utilizando-se de estratégias de persuasão.  

O estudo das formas de comunicação midiática nos possibilita entender a dinâmica das 

interações realizadas entre sujeito e objeto, articuladas no âmbito do meio comunicacional. 

Conhecer os discursos veiculados pela mídia nos possibilita ter acesso a um conjunto de sentidos e 

significados que servem de referência para os indivíduos e grupos no seu processo de apreensão da 

realidade e em suas práticas sociais. 

Se, por um lado, Moscovici (2005; 2012) nos auxilia a analisar como nós pensamos e como 

produzimos nossos discursos, Ball e seus colaboradores (BALL, 1993; BOWE; BALL; GOLD, 

1992) nos auxiliam a fazer a análise do contexto e a explicar o porquê de nossas atitudes.  

Ball (1993) utiliza a abordagem dos ciclos de política e o conceito de ‘atuação’ para explicar 

que são os sujeitos que colocam as ideias das políticas em jogo. Para isso, ele ressalta a importância 

dos contextos, visto que as políticas são criadas em concomitância com outras políticas e são 

colocadas em movimento por sujeitos que a interpretam em sua prática.  

Se o apelo dos elaboradores de políticas públicas educacionais � “baseado em alegações de 

senso comum” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 21), �, a partir da compreensão do universo 

representacional dos sujeitos, na análise dos contextos, que buscaremos subsídios para concretizar 

os objetivos propostos na presente pesquisa. 

Assim, o entrelaçamento entre as duas abordagens teórico-metodológicas oferece 

ferramentas para compreendermos as relações entre os aspectos psicológicos e sociais dos sujeitos 

no processo de análise sobre a elaboração e implementação de políticas públicas.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No período de formulação da BNCC, principalmente, após a divulgação da primeira versão, 

houve grande mobilização de representantes de entidades ligadas à educação. Vários espaços foram 

utilizados para a propagação de discursos públicos acerca da nova política curricular em 

formulação. A mídia impressa e digital dedicou espaço nos editoriais; além de publicar artigos de 

opinião e cadernos especiais de educação sobre todo o processo.  

Considerando o poder de influência desses discursos, apresentaremos, para esta análise, 24 

artigos de opinião publicados pelas mídias impressa e digital, nos anos de 2016 e 2017, em 

editoriais ou cadernos especiais dos jornais Folha de São Paulo e O Globo, por serem estes os de 

maior circulação nacional. 

O material coletado foi processado por meio de uma ferramenta computacional denominada 

Iramuteq - Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires, 

desenvolvida por Pierre Ratinaud (2009), que se ancora no software R e permite diferentes formas 

de análises estatísticas sobre corpus textuais.  

Os 24 textos, que compõem o corpus geral, foram subdivididos em 329 segmentos de texto 

(ST), com aproveitamento de 267 STs (81,16%).  

Optamos por utilizar uma análise denominada de “Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD)”, em que segmentos de texto e vocabulário são correlacionados, formando um esquema 

hierárquico de classes, que visa a obter segmentos de texto. Segmentos estes que, ao mesmo tempo, 

apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos de texto das 

outras classes.  

RESULTADOS E CONCLUSÕES PRELIMINARES 

Como resultado, o software gerou um gráfico (Anexo 1) que demonstra 4 classes de 

palavras que se mostraram estáveis; ou seja, compostas de unidades de segmentos de texto com 

vocabulário semelhante.  

Neste artigo, para fins de aprofundamento da análise das representações, a análise será 

focada no conteúdo das classes 1 e 2, que agrupadas correspondem a 51,7% dos argumentos 

utilizados nos textos jornalísticos analisados. 
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 Para este fim, observamos as palavras mais frequentes dentro do contexto de produção nos 

segmentos de texto correspondentes. Em cada classe foi realizada a categorização temática, 

correlacionando cada tema emergente às suas unidades de sentido.  

Observa-se surgirem entrelaçados os conceitos “ensino” e “aprendizagem”. Associadas ao 

ensino, estão as ideias da BNCC como: “promotora de garantias educacionais”; “modernização do 

ensino”; e “diretriz fundamental”. Associados � aprendizagem, os discursos apontam para o direito 

dos alunos: “marco decisivo” e “clareza”, quanto aos “direitos de aprendizagem”, conforme pode 

ser observado no quadro de categorização referente às duas primeiras classes (Anexo II). 

Infere-se que, nos textos propagados pela mídia, há emergência de um discurso que traz 

argumentos favoráveis à forma e aos conteúdos da BNCC, representando-a como uma diretriz 

compreensível e essencial que garantirá a qualidade e equidade à educação.   

Observa-se a escolha de alguns itens lexicais que foram empregados como estratégias 

persuasiva. Por exemplo, nos trechos “Uma carta essencial de direitos de aprendizagem e 

obrigações da escola”; “Um passo decisivo para a educação avançar no Brasil”; “Aponta a direção 

correta” “Estabelece de modo preciso a progressão”, destaca-se o uso de adjetivos ou advérbios 

como argumentos explícitos utilizados com a intenção de julgar e ressaltar qualidades do 

documento.  

Observa-se, também o uso de metáforas com qualificativos favoráveis implícitos, nas 

afirmações: “Nos alinhamos aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo” e 

“Servirá para nortear os currículos das escolas” em contraste com o modo depreciativo em que a 

educação atual � (des)qualificada, como em: “Estávamos nas trevas” e “Precisa chegar às redes de 

ensino para a educação brasileira, safar-se do atoleiro de mediocridade atual”.  

Como objetivo da propaganda é produzir uma ação, a simplicidade da representação 

do real, com somente duas opções, dá relevo à relação entre os dois polos que se 

coloca e ao mesmo tempo evidencia o contraste entre as duas respostas possíveis. A 

astúcia do pensamento na propaganda consiste, de fato, em apresentar uma única 

solução, uma única saída, uma ligação possível, o polo negativo existindo para 

reafirmar e reforçar o oposto. (MOSCOVICI , 2012, pág. 399, grifos do autor) 

Conclui-se que estes textos jornalísticos não tiveram o objetivo de difusão apenas, visto que 

não ficaram restritos a informações que poderiam dar margem a opiniões diversas. Pelo contrário, 

os textos utilizam estratégias de persuasão semelhantes às empregadas em propagandas, visando, 

claramente, a influenciar opiniões e comportamentos dos leitores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Classes de palavras 

 
Fonte: Classificação Hierárquica Descendente (CHD) obtida pelo Iramuteq (RATINAUD, 2009). 
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Anexo 2. Categorização dos termos emergentes. 

CLASSE UNIDADE 
TEMÁTICA UNIDADE DE SENTIDO 

 

1. ENSINO 

Promotora de 
Garantias 

Equidade. Qualidade. 
Autonomia dos sistemas e das escolas. 

Reforça o caráter federativo da educação. 
Ajuda na revolução da qualidade. 

Dará coerência ao sistema educacional. 

Modernização 
do ensino 

Uso de tecnologias e redes sociais. 
Ensino de ciências mais experimental. 
Modernização do ensino à distância. 

Antecipação da alfabetização. 

Diretriz 
fundamental 

Estabelece de modo preciso a progressão. 
Aponta a direção correta. 

Servirá para nortear os currículos das escolas. 
Define objetivos, conteúdos e competências. 

Esgotou-se o tempo de teorias inócuas. 
Estávamos nas trevas. 

 

2. APRENDIZAGEM 

Essencial, 
fundamental, 

Marco 
decisivo 

Precisa chegar às redes de ensino para a educação 
brasileira, safar-se do atoleiro de mediocridade 

atual. 
Permite que todos saibam aonde chegar para não 

desperdiçar mais tempo. 
Define o que cada estudante deve aprender é um 

passo fundamental para a educação brasileira. 
Um passo decisivo para a educação avançar no 

Brasil reduzir desigualdades educacionais. 
Teremos o mesmo padrão a ser seguido. Uma 
carta essencial de direitos de aprendizagem e 

obrigações da escola. 
Iniciamos uma nova era na educação brasileira. 
Nos alinhamos aos melhores e mais qualificados 

sistemas educacionais do mundo. 
É sem dúvida a medida mais arrojada dos últimos 

20 anos. 

 
Clareza 

quanto aos 
direitos de 

aprendizagem 

Clareza sobre o que cada aluno tem o direito. 
de aprender e a escola tem obrigação de ensinar. 
Há coisas que todo estudante precisa aprender e 

saber esse é o sentido da BNCC. 
Clareza do que os alunos devem aprender e o que 

eles devem ser capazes de fazer com esse 
aprendizado. 

Atualmente ninguém tem a menor ideia do que 
está sendo ensinado. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir da análise de palavras nos segmentos de texto. 
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Resumo 

Esta discussão é parte integrante de pesquisa de doutorado sobre o processo de implantação da Base 
Nacional Comum Curricular/BNCC como política pública educacional. Considerando o interesse em 
pensar na política não apenas como documento, mas em buscar sua trajetória, seu movimento e, 
principalmente, seu processo de modificação enquanto se move, este trabalho tem como objetivo 
discutir os contextos de influência e de produção de texto presentes no processo de implantação da 
BNCC como política pública educacional no campo curricular. O foco está voltado para o campo de 
influência da mídia nesse processo, considerando que conhecer os discursos veiculados pela mídia nos 
possibilita ter acesso a um conjunto de sentidos e significados que servem de referência para os 
indivíduos e grupos no seu processo de apreensão da realidade e em suas práticas sociais. Para cumprir 
este objetivo, o estudo apresentado, neste recorte da pesquisa, foi concentrado na exploração de artigos 
de opinião publicados pela mídia impressa, em dois jornais de grande circulação nacional. A abordagem 
teórico-metodológica da Teoria das Representações Sociais (TRS), desenvolvida por Serge Moscovici 
(2005) e outros autores, que dialogam com a teoria, principalmente, os que desenvolvem estudos na 
dimensão das políticas, traz ferramentas para auxiliar na reflexão sobre como essa política [a BNCC], 
frequentemente, é “pensada” e “falada”. Observa-se nos textos propagados pela mídia, a emergência de 
um discurso que traz argumentos favoráveis à forma e aos conteúdos da BNCC, representando-a como 
uma diretriz compreensível e essencial que garantirá a qualidade e equidade à educação. Analisando-se a 
escolha lexical, conclui-se que alguns itens foram empregados utilizando-se de estratégias persuasivas 
visando a influenciar opiniões e comportamentos dos leitores. 

Palavras-chave: BNCC; Política de Currículo; Representações Sociais; Mídia; Ciclos de Política. 
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INTRODUÇÃO 

A Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003), que estabelece as diretrizes e bases da educação básica 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História 

e Cultura Afro-Brasileira e da África, emerge de um conjunto de ações afirmativas. Assim 

colocada, visa à garantia de que medidas sejam adotadas, a fim de reparar desigualdades históricas a 

que determinados grupos sociais, no caso, os negros, foram submetidos. Ela propõe novas diretrizes 

curriculares para o estudo da história e da cultura do segmento afrodescendente da população, e por 

si só não efetiva esses conhecimentos, mas é um instrumento fundamental para a mudança de 

paradigmas sobre o tratamento das desigualdades raciais.  

Conforme asseveram Almeida; Sanchez (2015, p.57), a Lei supracitada propõe uma outra 

narrativa e prática frente ao currículo oficial, por meio do qual são elencadas as prioridades do que 

se ensina ou não na escola, pois se constitui no “[...] âmbito de construção política de 

representações oficialmente aceitas – de mundo, de sociedade, de pessoas – das quais se entende 

que todo cidadão deva apropriar-se, dada a obrigatoriedade de frequência à Educação Básica no 

Brasil” (ALMEIDA; SANCHEZ, 2015, p. 57).  

Em vista deste panorama, o presente artigo resulta de um estudo avaliativo sobre a 

implementação da Lei 10.639/03, no âmbito de uma escola pública do estado do Rio de Janeiro. O 

objetivo é fomentar o debate sobre a temática étnico-racial que ainda gera diversas dificuldades 

para sua inserção no sistema educacional brasileiro, tomando uma experiência escolar para a 

discussão. Nossa proposta é investigar como as práticas pedagógicas implementadas no CIEP 382, 

localizado em área urbana, na Zona Oeste do Rio de Janeiro – RJ, articulam saberesfazeres 

relacionados à herança e tradição dos afrodescendentes em nossa sociedade, sobretudo 

identificando em determinadas experiências didáticas modos de ensinar autorais e colaborativos 

executados por um grupo de professores da escola. O CIEP coloca em evidência o currículo como 

um espaço do diálogo, do encontro, da ressignificação de usos e re (usos) dos conteúdos, atividades, 

práticas, dança e arte, cujo pano de fundo é a valorização da História e Cultura dos Afrodescentes1. 

 
1 Este estudo foi submetido pela Plataforma Brasil e aprovado por um Comitê de Ética para a autorização do acesso aos 
sujeitos da pesquisa e divulgação dos resultados. 
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O CURRÍCULO EM PAUTA 

A base curricular, em vigor, utilizada no CIEP 382, no ano de 2019, direcionada ao ensino 

médio regular, foi implantada pela Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) desde 2011/12, e 

serve de referência ao sistema público estadual do Rio de Janeiro.   

Este currículo foi elaborado, por equipe de professores da rede estadual, coordenados por 

professores doutores de diversas universidades do Rio de Janeiro, e apresenta as competências e 

habilidades mínimas, que apontam o que é indispensável constar dos planejamentos e das aulas, no 

processo de ensino aprendizagem, por disciplina/ano de escolaridade/bimestre, orientadas pelas 

principais legislações educacionais vigentes - Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Orientações 

Curriculares Nacionais (OCN) e ainda pelas matrizes das principais avaliações externas, 

especialmente o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), garantindo, assim, uma base comum a 

todos os alunos e reduzindo as desigualdades entre as escolas. 

 É importante tecer duas considerações a respeito do currículo ainda em vigor, utilizado pelo 

CIEP 382: a primeira é que ele serviu de base para o presente estudo, realizado nos anos de 2018-

2019; e a segunda é que esse currículo está em iminente fase de mudança, devido à reforma do 

Ensino Médio, aprovada pela Lei nº 13.415, de fevereiro de 2017, que alterou a LDB nº 9.394/96, 

estabelecendo uma nova estrutura do Ensino Médio, composta pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e por itinerários formativos.2  

De todo modo, o enfoque desta análise está direcionado para as disciplinas de Artes, 

História e Literatura, constantes da base curricular em vigor, utilizada pelo CIEP 382, por serem 

estas as disciplinas priorizadas no corpo da Lei nº 10.639/2003, Art. 26-A, § 2° (BRASIL, 2003), 

para desenvolver ações que contemplem os conteúdos referentes ao ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana.   

 METODOLOGIA  

 Com fundamento na abordagem qualitativa, adotou-se a técnica da observação participante 

(VELHO, 1978) como método de investigação e análise por possibilitar a captação de uma 

variedade de situações importantes, a respeito das práticas pedagógicas voltadas para as relações 

 
2 Esta transição curricular está imersa em um amplo debate político que merece uma discussão mais pormenorizada, 
entretanto, não será objeto deste estudo em razão do espaço limitado para a discussão.  
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étnico-raciais. Igualmente, a condução de entrevistas tornou-se oportuna para “explorar o universo 

cultural próprio de certos indivíduos em referência às capacidades de verbalização específica do 

grupo ao qual pertencem” (THIOLLENT, 1982, p.81). Em conjunto, essas técnicas de investigação 

possibilitam uma compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado e colocam em evidência o 

que pensam e o que fazem os atores sociais quando se trata do currículo e da Lei 10.639/03.  

O QUE PENSAM E DIZEM OS PROFESSORES 

Nesta seção são apresentados os dados coletados em campo a partir da observação 

participante e entrevista, ambas tiveram como personagens principais os professores do CIEP. São 

eles que efetivamente estão na ponta do processo de implementação da Lei e podem explicitar, com 

clareza, seus efeitos junto aos alunos.  

Um entendimento que se pode ter sobre o currículo é o de uma seleção organizada e 

reguladora dos conteúdos das aprendizagens essenciais para a formação do aluno, e que incidem 

diretamente no trabalho dos professores, orientando-os na prática de ensinar.   

Sacristán (2013) define currículo como um documento que se insere em um contexto social, 

e por isso reflete os valores e os interesses de uma política vigente para a escolarização, objetivando 

resultados às vezes ideologicamente conflitantes, como inferem Quirino; Pereira; Leal e Oliveira 

(2012).  A fala do professor de História e a fala da professora de Literatura colocam em pauta essa 

perspectiva mais crítica do currículo oficial. 

Você veja...é claro que existe no curriculum...no mínimo, o estudo da África, tá 

lá...presente, efetivamente, mas o que eu...o que eu acho...e eu faço as críticas, é o 

seguinte: primeiro: o tempo destinado a você trabalhar isso...com duas aulas 

semanais... é muito pouco...só reflete... quem está ... ou seja, a visão de quem está no 

poder...eu...e eu sempre falo para os alunos o seguinte: as aulas são poucas porque a 

quem está no poder, não interesse que determinados assuntos sejam abordados. Aí eu 

sempre falo para eles, o seguinte: historiador é uma pessoa muito perigosa, para quem 

está no poder. (PROFESSOR DE HISTÓRIA, 2019). 

Eu acho interessante, porque...como demoraram tanto pra perceber a importância de 

incluir literatura africana e indígena no currículo, né... Nós estudamos o tempo todo 

literatura portuguesa, como se o Brasil fosse composto apenas pelos portugueses, né... 

e a nossa cultura, ela é baseada não só na cultura portuguesa...eles não foram os únicos 

a trazer, né, elementos para a cultura brasileira. Principalmente, o índio e o negro. E 

você vê agora, na faculdade de Letras, agora...eu fiquei sabendo que agora está 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1031 

incluído no programa. Mas quando eu fiz faculdade, não era. Eu fiz pós-graduação de 

literatura africana, porque na graduação nós não estudamos. (PROFESSORA DE 

LITERATURA, 2019). 

O currículo enseja, por seu turno, um embate político e ideológico que não pode ser 

desconsiderado. Em que medida estão refletidos nos currículos os interesses de um determinado 

grupo? A própria emergência das reivindicações de grupos afrodescendentes trouxe para a arena 

curricular conteúdos outros sobre a África e o Negro.  Interessante notar que os próprios professores 

são agentes ativos no processo dinâmico de aprenderensinar na escola e seus olhares críticos e 

construtivos influem e reverberam nas práticas pedagógicas. É nesta perspectiva do embate e da 

construção que os currículos devem ser pensados, o que nos leva a tomá-lo enquanto dispositivo 

que se institui como mudança, contingência, mobilidade, conflito e prática e que, portanto, não pode 

ser concebido como uma unidade estática, posto que seja criado e recriado por seus atores, que 

transformam em suas rotinas diárias novas práticas e concepção. Esta abordagem é, aliás, filiada ao 

que o autor Roberto Macedo denomina de Atos de Currículo (MACEDO, 2013).  

Olha, eu trabalhei... agora, lembrando bem, não foi só com desfile, não, eu trabalhei 

também com personalidades negras, né... e sempre gosto de mostrar pros meus alunos 

que o negro não foi aquele coitadinho que... não ascendeu na vida, né...eu peço pra 

eles pesquisarem uma África que o mundo não conhece, que o mundo não explora. 

Que eles só pensam na África como um lugar todo destruído, todo mundo na pior. E 

peço também que eles pesquisem sobre personalidades negras, de negros que 

ascenderam, né, tanto na música, quanto no esporte... quanto na arte... de um modo 

geral, né... e, então, eu gosto de mostrar pra eles esse outro lado, até porque nós temos, 

né, nossos alunos, que podem...que são negros e podem achar que o negro é aquele 

que tá sempre no lado oposto, né, no lado ruim da coisa, mas não...pra mostrar pra 

eles...não importa que você esteja...é... no ensino público...porque muita gente é... 

tacha as pessoas que estudam na escola pública como aquele que não vai ser nada na 

vida, que ele não vai conseguir...ele não vai conseguir entrar numa universidade, ele 

não vai conseguir ser alguém, né... e o negro...o negro...ele absorve muito isso... eu 

acho até por uma questão social, cultural e tal. (PROFESSORA DE LITERATURA, 

2019). 

A perspectiva da valorização da figura do negro e a retomada de uma história positiva sobre 

a África, não apenas vinculada ao tema da escravidão, constituem prerrogativas que orientam as 

práticas pedagógicas e estão contempladas no Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
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e Africana (BRASIL, 2013). Tais orientações implementam “[...] a realização de um conjunto de 

medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a 

inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro” (BRASIL, 2004b, p.5).  

 O PROJETO OLHOS QUE CONDENAM 

Dayrell aponta para a elaboração e construção de projetos em função do processo educativo. 

Considerando tal perspectiva, o autor vê a necessidade de que “os profissionais da escola reflitam 

mais detidamente a respeito dos conteúdos e significados da forma como a escola se organiza e 

funciona no cotidiano” (DAYRELL, 2001, p.143 e 144). Alerta ainda que esses processos devem 

ser dinâmicos e reelaborados a cada momento, para que atinjam os objetivos delineados.  

No ano letivo de 2019, 3º bimestre, o CIEP  382 desenvolveu o projeto interdisciplinar, 

envolvendo professores atuantes da Biblioteca e das disciplinas de História, Literatura e Sociologia, 

intitulado O Racismo Estrutural em Debate, que consistiu na apresentação da minissérie americana: 

When They See Us (título em português: Olhos que Condenam), de 2019. A minissérie é baseada 

em uma história real. Foi criada e dirigida por Ava DuVernay, distribuída pela Netflix, e retrata o 

famoso caso dos Cinco do Central Park – cinco adolescentes negros do Harlem, que foram 

condenados por um estupro que não cometeram.  A exibição, seguida do debate, destinou-se aos 

alunos de uma turma de 1º ano do ensino médio, atendida pelos professores das disciplinas acima 

citadas, e o objetivo foi o de conduzir discussões sobre a temática da identidade, do estigma e do 

racismo estrutural e institucional.  

A turma indicada pela professora de Sociologia, para participar do projeto, pertence ao turno 

da tarde, possui 45 alunos na listagem oficial, constante do diário de classe, mas somente cerca de 

22 frequentam assiduamente às aulas. A professora definiu assim as razões que motivaram a sua 

escolha pela turma:  

É uma turma composta, majoritariamente, por alunos negros, que são repetentes, 

alguns fazendo duas ou três vezes a mesma série. Desta forma, é uma turma 

estigmatizada, sofrendo com as baixas expectativas dos outros em relação a ela, e dos 

próprios alunos, em relação a eles mesmos, pois já incorporaram esse estigma do 

fracasso escolar (PROFESSORA SOCIOLOGIA, 2019).   

Está previsto no currículo de Sociologia, para o 3º bimestre, o estudo de conceitos de cultura 

e identidade, perpassando pelos temas do estigma e racismo estrutural e institucional. Assim sendo, 
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no desenrolar do projeto, os alunos foram se embasando com esses conteúdos, fato que facilitou 

muito o entendimento e a interação, a respeito das reflexões promovidas no dia do debate.  

Os professores de História e de Literatura também motivaram os alunos durante esse 

processo, incentivando-os a ficar atentos aos episódios, escrever as dúvidas que porventura 

tivessem e motivando-os para o dia do debate, em que seriam discutidas todas as questões 

estudadas. No dia do debate, foram utilizados os conceitos de Estigma (GOFFMAN, 1975) e 

Racismo Estrutural (ALMEIDA, 2018) e da Lei n 10.639/03 (BRASIL, 2003), que trata da 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira na rede básica do ensino. 

Palavras da professora de Sociologia após o debate:  
O projeto permitiu que debatêssemos esse conceito de estigma em uma aplicação mais 

concreta, através dos fatos retratados na série. Também foi possível pensar sobre a 

realidade dos alunos e no que ela se relaciona com o conteúdo exibido, no sentido de 

que certos estigmas condicionam e determinam as chances e oportunidades que os 

indivíduos possam vir a ter, e mesmo com a perseverança individual, a estrutura social 

dificulta a mudança que se procura (PROFESSORA DE SOCIOLOGIA, 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A promulgação da Lei 10.639/2003 trouxe em seu bojo a proposta de novas práticas 

pedagógicas voltadas para o reconhecimento da importância dos africanos e dos afro-brasileiros no 

processo de formação da sociedade brasileira, que provocaram alterações relevantes na base do 

currículo nacional, quando determinou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 

2013).  Para além do impacto positivo desse fato e das modificações curriculares, está a perspectiva 

que recai sob a responsabilidade dos atores sociais, para a sua implementação.  

O retrato da escola aqui apresentado se faz sob o ponto de vista desses agentes educacionais, 

os professores, que atuam diretamente com os saberes. Esse retrato revela que as ações pedagógicas 

construtivas, como as que se apresentam nas entrevistas e no projeto da minissérie, se articulam, 

contemplam o que dizem as diretrizes curriculares previstas na Lei, e podem ser realizadas a partir 

de uma ótica crítica, autoral e colaborativa. 

Estruturar melhor as ações de implementação da Lei 10.639 nas escolas, ainda é um grande 

desafio, mas é na prática que a Lei de fato se efetiva, pois, mais que uma prerrogativa legal, a Lei 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1034 

enseja por parte dos professores um pensamento crítico e uma ação reflexiva e elaborada ainda que 

não homogênea.   
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Resumo 

Este artigo está pautado em uma investigação exploratória realizada em uma instituição de ensino 
estadual da cidade do Rio de Janeiro. Com foco na avaliação da implementação da Lei 10.639/2003, em 
torno da temática do estudo da História da África e da Cultura Afro-brasileira, o objetivo é acompanhar 
os desdobramentos da Lei no currículo tendo em vista um estudo de caso – o CIEP 382 – e os pontos 
de vista de professores sobre suas próprias práticas pedagógicas. O critério adotado para a investigação 
é analisar como os atores sociais – em particular os professores – atualizam as estratégias curriculares e 
a forma de ensinaraprender sobre a História da África e Cultura Afro-Brasileira. Esta pesquisa se 
caracteriza como qualitativa e utiliza a técnica de observação participante e entrevistas semiestruturadas 
aplicadas entre três professores das disciplinas de História, Literatura e Sociologia. Será descrito um 
debate, realizado na escola, promovido por um grupo de professores a partir da exibição de um filme e 
que buscou contemplar os temas relacionados à questão étnico-racial, colocando assim em evidência 
conteúdos e práticas previstas na Lei. Observa-se como os professores pensam o currículo e como 
põem em prática ideias e representações outras que almejam dirimir os efeitos nocivos do racismo. Em 
termos de uma construção e elaboração que ainda vigoram, a Lei, promulgada há mais de 16 anos, 
suscita pensamentos e críticas sobre sua implementação no currículo e sensibilizam o professor para 
repensar sua prática. 

Palavras-chave: Lei 10.639/03; Escola pública, Currículo. 
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INTRODUÇÃO 

Na versão preliminar da Base Nacional Comum de Professores da Educação Básica 

(BNCFPEB), a docência é colocada como central para a melhora do aprendizado dos alunos.  

 Assim, julgamos relevante intensificarmos as discussões sobre os sentidos que estão sendo 

produzidos em torno da formação e trabalho dos professores na BNCFPEB, pois as significações 

oriundas destas podem vir a refletir na concepção, criação e padronização de um perfil desejável de 

docência, (a partir do desenho de competências sobre o que  que é ser um bom e/ou mal docente), 

suas funções e processos de profissionalização: avanços verticais e/ou horizontais na carreira, 

mediante incentivos salariais, oriundos dos resultados avaliativos da verificação de seus 

desempenhos, nas avaliações de larga-escala.  

Portanto, nosso objetivo com esse trabalho, é interpretar os discursos sobre o significante 

“formação continuada” presentes na versão preliminar da Base Nacional Comum direcionada ao 

professorado das modalidades de ensino da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, II e Ensino Médio e suas articulações com a profissionalização e avaliação do 

desempenho docente. 

É importante ressaltar que nossa escolha por esse texto político para interpretação se 

justifica pela tentativa da BNCFPEB de se colocar como uma política curricular que busca servir de 

referencial prescritivo-normativo para a orientação, alinhamento, regulação, implementação e 

reformatação das políticas curriculares que tenham como foco, a formação e avaliação dos 

professores, dentre elas: a Residência Pedagógica e o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE).  

Para a realização das discussões presentes nesse trabalho, nos apoiamos nas contribuições 

teórico-metodológicas da “Teoria do Discurso”, de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015). As 

questões teóricas trazidas por esses autores, nos auxiliam a interpretar os discursos da BNCFPEB 

como estruturas descentradas, abertas a múltiplas significações. Este referencial rompe com 

modelos estruturais da linguagem, assumindo uma postura de questionamento, reflexão e 

desconstrução dos discursos hegemônicos. Assim, Laclau e Mouffe se aproximam da perspectiva 

pós-estrutural do currículo, defendida por Lopes e Macedo (2011), ao compreenderem que “não há 

como representar plenamente o todo social, significar a sociedade de uma vez por todas.” 

(LOPES,2012, p.21). No âmbito dessa teorização discursiva, compreendemos que “entender a ação 
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política [...] é entende-la a priori como uma articulação não naturalizada, não essencialista que fixa 

provisoriamente os sentidos das relações sociais” (CRITCHLAY,2008, p.146, tradução livre).  

No tocante aos limites desse pôster, ressaltamos que por se tratar de uma política curricular 

que ainda está em fase de discussão (embora já tenha sido aprovada pelo Ministério da Educação - 

MEC, em 13 de dezembro de 2018, no final do governo do Presidente da República, Michel 

Temer), não foi possível levantar um Estado da Arte de produções sobre a base interpretada, afim 

de adensar a discussão aqui proposta.  

SIGNIFICAÇÕES EM TORNO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA BNCFPEB E SUAS 

ARTICULAÇÕES COM A PROFISSIONALIZAÇÃO, COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DOCENTE 

A versão preliminar da Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação 

Básica (BNCFPEB) é um texto político que tem por objetivo: 

[...] Propiciar o início dos estudos e de debates para a instituição da base nacional da 

formação de professores da Educação Básica, que oriente as diferentes formas de 

habilitação para a docência nas etapas e modalidades da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. (BRASIL,2018, p.8) 

 Através do fragmento destacado, compreendemos que a BNCFPEB busca não somente 

significar e encaminhar os processos avaliativos de acreditação/certificação da formação inicial e 

continuada dos professores, mas também os conteúdos curriculares dessas formações (em forma de 

habilidades e competências) e o trabalho docente.  

Assim, entendemos essa base como uma política curricular que almeja produzir sentidos 

para a docência brasileira, visando estabelecer [...] “um processo de seleção e produção de saberes, 

de visões de mundo, de habilidades, de valores, de símbolos e significados, portanto, de culturas, 

capaz de instituir formas de organizar o que é selecionado, tornando-o apto a ser ensinado.” 

(LOPES, 2004, p.111)   

No tocante a formação continuada dos professores, o texto político interpretado a considera 

como: 

[...]Parte importante das políticas voltadas para o fortalecimento e profissionalização 

dos que trabalham na educação escolar, entre as quais: o ingresso e o tipo de iniciação 

na função; os sistemas de avaliação e seu uso como elemento de melhoria do 
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desempenho docente; a estrutura da carreira e os critérios de progressão funcional. 

(BRASIL,2018, p.36) 

Desse modo, a BNCFPEB defende que: 

A formação continuada deve estar atrelada à evolução funcional ao longo da carreira 

do docente. A cada etapa da carreira, o professor desenvolverá novas habilidades e 

competências podendo ser comprovadas por meio de avaliações, titulação e 

desempenho. (BRASIL,2018, p.37) 

Nos trechos em relevo é possível perceber a relação da formação continuada com a 

profissionalização docente. Esta última se remete aos “processos de especialização e formação 

profissional dos docentes (inicial e continuada), baseados em uma ordem prática e técnica, 

relacionada a carreiras e condições de trabalho.” (GARCIA, 2015, p.59) 

Nessa perspectiva, a Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação 

Básica (BNCFPEB) aponta em seus discursos endereçados à docência brasileira que “a formação 

continuada não necessitará mais ser apêndice da formação inicial, podendo ainda servir a avaliação 

de competências e habilidades adquiridas ao longo da vida profissional para evolução na carreira do 

magistério”.(BRASIL,2018, p.29) 

De acordo com o texto político, a competência “[...] contempla um saber-fazer, a 

mobilização de recursos para a ação” (BRASIL,2018, p.42). Essa noção entra em afinidade com o 

pensamento instrumental/tecnicista do currículo, mais precisamente com as ideais defendidas por 

Eva Baker e James Popham. Segundo Lopes e Macedo (2011), a noção de competências (ou 

domínios) idealizada pelos autores, abrange um conjunto de habilidades comportamentais 

considerados imprescindíveis em uma área específica e/ou disciplina escolar. Para Eva Baker e 

James Popham, tanto a elaboração curricular, quanto a avaliação almejam o atingimento das 

competências como meta. Desse modo, o objetivo do processo de ensino é a maestria e/ou domínio 

das competências. Estas por sua vez são desmembradas nos currículos educacionais, sob a forma de 

habilidades, dentre elas: ler, escrever, calcular e analisar.  

Nesse sentido, entendemos que a noção de competência apresentada pela BNCFPEB é 

voltada para a prática (experiências e/ou conhecimentos adquiridos pelos docentes no cotidiano 

escolar). Esta última passa a ser um dos eixos condutores para a profissionalização dos professores 

ao longo da formação continuada, a partir da avaliação do desempenho desses, nas três dimensões 

de competências previstas por essa política curricular: 1) conhecimento profissional; 2) prática 

profissional e 3) engajamento profissional. Estas por sua vez, são concebidas de forma indissociada 
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pelo texto político, não havendo, portanto, uma hierarquização entre seus conteúdos. A primeira 

delas prevê não somente a dominação dos conteúdos dos diferentes campos do saber e as 

metodologias didáticas para ensiná-los aos alunos, mas também a demonstração do conhecimento 

sobre os discentes e os modos como esses aprendem, o reconhecimento dos contextos de ensino-

aprendizagem e o conhecimento da estrutura e governança dos sistemas educativos. Já as 

competências direcionadas a prática profissional, englobam os aspectos referentes ao planejamento 

de ações de ensino que resultem aprendizados efetivos nos alunos; a criação e gestão de ambientes 

de aprendizagem; a avaliação do processo de ensino-aprendizado e a condução de práticas 

pedagógicas dos objetos do conhecimento, a partir do desenvolvimento das competências e 

habilidades. A terceira e última dimensão, diz respeito tanto ao comprometimento dos professores 

com o próprio desenvolvimento profissional (entendido por nós como a investidura em cursos, 

especializações e afins, com a finalidade de melhorar os resultados de ensino-aprendizagem e 

avançar na carreira) e aprendizado dos alunos (partindo do princípio defendido pelo texto político 

interpretado que todos são capazes de aprender, independentemente de condição socioeconômica, 

cultural, etc.) quanto com a participação na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, construção de valores democráticos no ambiente de trabalho e o engajamento com seus 

pares, famílias e comunidade escolar.  

No âmbito da BNCFPEB, consideramos que as três dimensões de competências previstas 

para a formação continuada se encontram imbricadas com a avaliação do desempenho docente. Esta 

por sua vez, busca certificar e acreditar (em seus variados instrumentos: análise curricular, provas 

de conteúdos, entrevistas, portfólios, dentre outros) a docência, mediante a verificação das 

habilidades e competências dos professores em relação a aprendizagem dos alunos. Os resultados 

oriundos destes processos avaliativos podem vir a desdobrar-se em “[...] raciocínios sobre bom e 

baixo desempenho que passam a funcionar nas escolas para planejar currículos, selecionar 

conteúdos e textos a serem ofertados aos estudantes, [...] para direcionar o ensino.” (PARAÍSO, 

2012, p.93) 

Ao relacionar a avaliação do desempenho com o plano de carreira do magistério no interior 

da formação continuada, entendemos que os discursos dessa base reforçam a hierarquização de 

cargos/vencimentos dos professores em uma mesma instituição de ensino, na medida em que 

diferencia suas funções, pelos resultados avaliativos de suas habilidades e competências. Nessa 

perspectiva, compreendemos que a verificação dos “[...] desempenhos (de sujeitos individuais ou 
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organizações) servem como medidas de produtividade e rendimento, ou mostras de “qualidade” ou 

ainda “momentos” de promoção ou inspecção”. (BALL,2002, p.4) 

Dessa forma, consideramos que a formação continuada à serviço da acreditação/certificação 

da profissionalização dos professores, mediante avaliações de desempenho, pode ter como 

desdobramentos: a individualização das ações de ensino;  estresse/esgotamento emocional, 

desencadeando patologias como Síndrome de Burnout e depressão; intensificação do trabalho 

burocrático; processos de responsabilização/auto regulação pelos resultados alcançados e/ou 

almejados  e competições com os seus pares, para o ganho de bonificações salariais.  

Nesse sentido, chamamos a atenção para os processos performativos presentes na formação 

continuada. Ao enfatizar a necessidade da avaliação do desempenho dos professores como a 

possiblidade de garantir a profissionalização e o aperfeiçoamento das competências de ensino-

aprendizagem para a melhora das aprendizagens dos alunos, a BNCFPE se aproxima da: 

[...] Ascensão de uma cultura da performatividade na educação – uma cultura na qual 

meios se tornam fins em si mesmos, de forma que metas e indicadores de qualidade se 

tornam aspectos equivocados para a própria qualidade – tem sido um dos principais 

direcionadores de uma abordagem da mensuração em que a validade normativa vem 

sendo substituída pela validade técnica (BIESTA, 2012, p. 812) 

CONCLUSÕES 

Por intermédio da leitura da BNCFPEB, entendemos a formação continuada como um 

mecanismo de acreditação/certificação do trabalho e promoção da carreira docente, mediante 

avaliações do desempenho. Ao avaliar a performance dos professores nesses exames, colocamos 

que a formação continuada tem como metas, a melhora da aprendizagem dos alunos, o alcance dos 

objetivos curriculares previstos pelas instituições de ensino e a profissionalização dos professores. 

Assim, compreendemos que os resultados avaliativos do desempenho docente podem vir a orientar 

tanto as competências que necessitam ser aperfeiçoadas na docência para a elevação dos 

indicadores educacionais, quanto possibilitar o avanço dos professores a níveis mais avançados na 

carreira. 

Nessa perspectiva, consideramos que a articulação dos resultados das avaliações de 

desempenho docente com a progressão funcional pode desencadear nos professores uma motivação 

para a elevação de suas performances. Ao entenderem que seus esforços e méritos serão 

recompensados financeiramente, os docentes passam a ter suas ações e emoções reguladas pelos 
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processos avaliativos. Essa concepção pode gerar implicações para a saúde mental dos professores, 

ao propiciar a criação de um ambiente competitivo e fiscalizador, para que o professorado 

demonstre o seu “melhor”. Os desdobramentos desses procedimentos avaliativos podem ser 

desastrosos para o magistério, por não discutir a valorização do professorado, via condições de 

trabalho e pisos salariais, tendo como possíveis efeitos a atração de menos profissionais para o 

campo educacional e consequentemente, um déficit crescente de professores.  

No tocante às 03 (três) dimensões de competências previstas pela política curricular:1) 

conhecimento profissional; 2) prática profissional e 3) engajamento profissional, a entendemos 

relacionadas não somente com a prática dos professores em sua formação continuada e avaliação do 

desempenho, mas também com a projeção de um perfil desejável docente. Não compactuamos com 

essa tentativa de padronização e homogeneização via competências, pois consideramos a docência 

fluída e aberta a múltiplas significações, de acordo com seus inúmeros contextos. 

Por fim, defendemos que o pôster submetido encontra afinidade com as discussões 

propostas no eixo 2 “Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e perspectivas na 

relação com Currículo e Avaliação”. Os discursos da base interpretada podem vir a influenciar na 

significação das políticas curriculares na construção das habilidades e competências de 

didáticas/práticas de ensino presentes nos currículos formativos docentes e nos processos 

avaliativos oriundos desses.  
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Resumo 

Nas políticas curriculares brasileiras voltadas para a docência, a versão preliminar da Base Nacional 
Comum de Professores da Educação Básica (BNCFPEB) se destaca como um texto político que 
produz significações para o professorado atuante nas modalidades de ensino da Educação Básica: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Esta por sua vez, coloca os professores 
como agentes centrais, para a melhora da aprendizagem dos alunos, propondo a formulação de 
habilidades e competências a serem desenvolvidas e avaliadas nos professores, ao longo do magistério. 
Assim, nosso objetivo com esse pôster é interpretar os discursos sobre o significante “formação 
continuada” presentes nessa base e suas articulações com a profissionalização e avaliação do 
desempenho docente. Convém sublinhar que nossa escolha por esse texto político para interpretação se 
justifica pela tentativa da BNCFPEB de se colocar como uma política curricular que busca servir de 
referencial prescritivo-normativo para a orientação, alinhamento, regulação, implementação e 
reformatação das políticas curriculares que tenham como foco, a formação e avaliação dos professores, 
dentre elas: a Residência Pedagógica e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 
Para a realização das discussões presentes nesse trabalho, nos apoiamos nas contribuições teórico-
metodológicas da “Teoria do Discurso”, de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015). As questões 
teóricas trazidas por esses autores, nos auxiliam a interpretar os discursos dessa base como estruturas 
descentradas, abertas a múltiplas significações. Este referencial rompe com modelos estruturais da 
linguagem, assumindo uma postura de questionamento, reflexão e desconstrução dos discursos 
hegemônicos. Tais autores entram em afinidade com a perspectiva pós-estrutural do currículo 
defendida por Lopes e Macedo (2011) ao compreenderem que a representação plena da sociedade e 
seus sujeitos é um projeto impossível.  

Palavras-chave: Políticas de Currículo. Base Nacional Comum. Docência. Formação continuada. 
Avaliação.  
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo consiste em apresentar algumas reflexões iniciais de minha tese de 

doutorado e se orienta pelas seguintes questões investigativas: como se dão os discursos sobre 

cultura corporal na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) e, 

consequentemente, nos livros didáticos, operando com a ideia de um currículo centralizado para a 

Educação Física? A ideia de um sujeito nacional (representado na BNCC) não acabaria por 

restringir a produção das políticas como negociações culturais e de sentidos, bem como uma visão 

conteudista de cultura corporal como construção de conhecimento, defendido pela própria base? Os 

professores de Educação Física, dentro da perspectiva da performatividade, tem seu trabalho 

avaliado no sentido de adequarem seus planejamentos e aulas à BNCC e aos livros didáticos? E 

quais as consequências para estes se não o fizerem? Penso que tais questões possibilitam o 

desenrolar de uma reflexão sobre a Educação Física na BNCC, consistindo em tentativas de 

respostas às interpelações do campo curricular. 

O objetivo deste texto é analisar os discursos sobre cultura corporal na BNCC e em um livro 

didático de Educação Física. 

CULTURA CORPORAL E PERFORMATIVIDADE 

No período da ditadura militar (1964-1985), Ghiraldelli Júnior (2007) aponta para o 

surgimento de uma tendência de Educação Física competitivista no Brasil. Havia nesse período uma 

hegemonia resultante de práticas discursivas em prol do “desporto de alto nível”, que privilegiaria o 

treinamento desportivo, desempenho, performance nas décadas de 1960 e 1970. A Educação Física 

deveria ser, portanto, um canal capaz de trazer medalhas olímpicas para o país. Ao mesmo tempo 

deixar transparecer um clima de prosperidade, desenvolvimento e calmaria, fazendo “desaparecer” 

os problemas políticos e sociais, a censura à imprensa, a expulsão de brasileiros do país, torturas, 

desaparecimentos e assassinatos.  

Após a redemocratização do país a partir da década de 1980, houve mudanças na área e nas 

políticas curriculares para a Educação Física, com as novas concepções de cultura corporal, as 

teorias críticas e pós-críticas, as reflexões filosóficas, psicomotricidade, Educação Física 

desenvolvimentista, construtivista, os Estudos Culturais que afastaram as concepções mais 

tecnicistas e biologicistas, principalmente, da Educação Física Escolar. 
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Acredito que o currículo escolar deva ser compreendido como algo mutável, contingente, 

em que se articulam múltiplas e diferentes manifestações culturais. É uma prática de significação, 

compreendida como criação ou enunciação de sentidos (MACEDO, 2012). De acordo com esta 

perspectiva, defendo que as políticas de currículo são políticas culturais, ao passo que o currículo 

possa ser compreendido como uma luta política pela produção de cultura. Dessa forma, o currículo 

produz culturas e ao mesmo tempo é constituído por discursos que são permeados por elas. Penso 

que a escola é um espaço que deve permitir o diálogo entre as culturas, valorizando as diferenças, 

produzindo uma cultura escolar significada pela prática, contextual, contingente (LOPES; 

MACEDO, 2011). 

A noção de cultura corporal, que também defendi em minha dissertação (VALLADÃO, 

2012), parte do entendimento de corpo como a expressão de uma cultura historicamente forjada e 

expressa pelos movimentos corporais nas lutas, jogos, esportes, ginásticas e danças que, tornando o 

corpo suporte de signos sociais muito particulares, contrapõe-se a uma visão simplificadora, 

dualista, biologicista e tecnicista, como um conjunto de articulações, músculos e ossos que precisa 

ser ensinado, treinado (DAOLIO, 2007; DARIDO, 2003; MEDINA, 2005; KUNZ, 2004; SOARES 

et al., 1992; RANGEL et al., 2005; MARINHO, 2005). 

Os autores dos PCN, de 2000, tentaram reificar e se apropriar dessa noção de cultura 

corporal, que foi forjado na teoria crítica, por autores progressistas, marxistas e neomarxistas, 

através de um reducionismo próprio das centralizações curriculares: 

É importante ressaltar que essa autonomia deve pressupor a valorização do professor e 

da instituição escolar, criando condições concretas e objetivas para o exercício 

produtivo dessa responsabilidade, pois a possibilidade de construção deve gerar um 

avanço em direção ao exercício pleno da cidadania, garantindo a todos os alunos o 

acesso aos conhecimentos da cultura corporal de movimento. (BRASIL, 2000, p. 26-

27, grifo nosso) 

O problema principal deste fragmento está em afirmar que o aluno terá “acesso aos 

conhecimentos da cultura corporal de movimento”, uma vez que esses conhecimentos são 

construídos desde o seu nascimento, como supracitado. Nesta perspectiva, o professor é quem tem 

muito que aprender com as diversas culturas corporais de seus alunos.  

 A BNCC tenta, aparentemente, não instrumentalizar o corpo e não o retirar de seu ambiente 

sociocultural, ou ainda não querer dar aos alunos acesso a uma cultura que já lhes é própria. 

Entretanto, ainda assim é possível verificar que, de forma mais sútil, os autores compreendem e/ou 
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querem fazer crer que a cultura corporal é um “conhecimento” que dará “condições” ao estudante 

de realizar determinada “prática corporal”: 

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter 

condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Trata-se 

do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele 

se diferencia por possibilitar ao estudante a competência necessária para potencializar 

o seu envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde. Diz respeito 

àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da 

cultura corporal de movimento não só durante as aulas, como também para além 

delas. (BRASIL, 2018, p. 220, grifo nosso) 

O Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, que contempla o Programa Nacional do Livro e 

do Material Didático (PNLD), instituiu ações de aquisição, avaliação e distribuição de livros 

didáticos e literários, baseados na BNCC, para escolas públicas (municipais, estaduais e federais) 

do Brasil.  

O Sistema Anglo de Ensino, (é uma empresa privada que vende livros e demais materiais 

didáticos para escolas de todo Brasil) que cria (e defende que sejam criados) seus conteúdos a partir 

da BNCC, como determina o PNLD. O livro didático de Educação Física do 9º ano possui 14 

módulos, dos quais 12 deles apresentam aspectos referentes às ciências naturais, biológicas e da 

saúde, associados a uma visão mais biologicista de Educação Física, em detrimento da visão de 

corpo em sua totalidade.  

 Os demais têm como título “8. Os movimentos revelam nossa cultura” e “9. O corpo dança”. 

O primeiro trás definições generalistas de cultura e diferenças culturais, com imagens de índios 

Waura, um gaúcho a cavalo e pescadores em uma praia. O segundo tem um breve panorama 

histórico (em três parágrafos) e elementos da dança, como “corpo, espaço e ritmo” e imagens, para 

exemplificar o conteúdo, de danças que não são brasileiras, como se pode observar no anexo ao 

final deste texto.  

Esta última imagem, ao qual o livro chama de dança folclórica, são duas pessoas vestidas 

com kimonos - que lembram as artes marciais japonesas - e máscaras que, ao longo de dez anos de 

vivências em rodas e eventos de cultura popular, como jongo, capoeira, samba de roda, maculelê, 

ciranda, maracatu e outras, eu nunca vi.  

Questiono, portanto, para que/quem os conteúdos de livros didáticos, como os supracitados, 

serviriam nas aulas de Educação Física, por exemplo, em uma escola no morro da Serrinha, no 
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bairro de Madureira, no município do Rio de Janeiro, que tem toda a sua história constituída com o 

samba e o jongo? Essas danças que em nada tem a ver com a cultura corporal dos alunos, são os 

ditos “conteúdos da cultura corporal” que os livros didáticos, inspirados na BNCC, recomendam 

que sejam ensinados nas escolas? Os alunos serão avaliados com base em uma cultura corporal que 

não lhes é comum? E os professores terão que adequar suas aulas a estes tipos de conteúdos? 

Haverá responsabilização sobre o trabalho docente se não o fizerem? 

Ball (2004, 2010, 2002, 2001, 2005, 2014) chama as investidas desses processos avaliativos 

de cultura da performatividade, onde o sujeito se torna o objeto de uma avaliação, em um cenário 

onde a prática docente se torna instrumentalizada, performática. É a ideia de transformação do 

conhecimento em mercadoria, sendo mensurada através de indicadores de resultados, gerando 

mecanismos de comparação e julgamento de profissionais (BALL, 2005). Há também o intuito de 

produzir novos perfis institucionais para obter lucros na área social, além de expandi-la (BALL, 

2004). Esta “luta” gera altos “custos” pessoais e psicológicos, uma espécie de esquizofrenia sofrida 

pelos docentes, segundo Ball (2002). Um conflito constante entre tudo que foi aprendido na 

graduação, nos cursos de formação de professores, em contraste com, agora, sua prática docente. A 

aceitação e identificação com as teorias educacionais críticas e pós-críticas na universidade, por 

exemplo, em conflito com a lógica performativa neoliberal de mercado. Ball (2010) classifica a 

performatividade como um sistema de terror e a legitimação de um discurso de poder, das 

sociedades pós-industriais, daqueles que controlam o julgamento do que é correto, bom e eficiente. 

Controle este que não está nas mãos do professor, em sala de aula. Ao contrário, essa é a base para a 

incerteza, a ansiedade, o eterno questionamento: “minha prática docente é certa, suficiente, 

satisfatória?”. Dias e Ponce (2015) argumentam que o risco que se corre em se propor políticas 

educacionais dessa natureza é a responsabilização do professor de modo isolado pelo fracasso 

escolar do aluno, reduzindo seu trabalho ao que eles podem produzir em um contexto de eficiência 

e eficácia do ensino (DIAS; PONCE, 2015). 

CONCLUSÕES 

A Educação Física, portanto, torna-se mais uma frente de coação dos professores em atender 

as demandas da BNCC. Essa articulação de demandas que produz discurso também é compreendida 

como hegemonia. É mais uma forma de entender a política como um terreno impreciso, onde não 

há uma possibilidade de fundamentação última. E a centralização do currículo, neste sentido, não 
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será uma produção, manifestação, diálogos de culturas significadas pela prática ou repertórios de 

saberes, sentidos e conhecimentos partilhados. 
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ANEXO 

Livro didático de Educação Física, para o 9º ano, do Sistema Anglo de Ensino. 

 

Resumo 

No período da ditadura militar havia a predominância de uma tendência competitivista na Educação 
Física brasileira. Após a redemocratização, houve mudanças nas políticas curriculares da Educação 
Física. Esta pesquisa insere-se no campo de políticas de currículo, entendidas como políticas culturais e 
de luta política pela produção de cultura. A noção de cultura corporal parte do entendimento de corpo 
como a expressão de uma cultura historicamente forjada e expressa pelos movimentos corporais. A 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tenta instrumentalizar o corpo, compreendendo a cultura 
corporal como “conhecimentos” que darão “condições” do estudante realizar determinada “prática 
corporal”. O objetivo deste texto é analisar os discursos sobre cultura corporal na BNCC e em um livro 
didático de Educação Física. O livro didático do 9º ano, do Sistema Anglo de Ensino, inspirado na 
BNCC, no seu módulo sobre danças, traz duas pessoas vestidas com quimonos com a legenda “Danças 
folclóricas”. Questiono, portanto, para que/quem os conteúdos de livros didáticos, como os 
supracitados, serviriam nas aulas de Educação Física? Os alunos serão avaliados com base em uma 
cultura corporal que não lhes é comum? E os professores terão que adequar suas aulas a estes tipos de 
conteúdos? Haverá responsabilização dos professores? Stephen Ball chama as investidas desses 
processos avaliativos de cultura da performatividade, onde o sujeito se torna o objeto de uma avaliação, 
em um cenário onde a prática docente se torna instrumentalizada, performática. A centralização dos 
currículos de Educação Física e da noção de cultura corporal, para atender aos discursos hegemônicos 
da BNCC, pode levar à coação dos professores a adequarem suas aulas. 

Palavras-chave: Educação Física; Cultura corporal; BNCC; Performatividade. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto político nacional atual aponta muitos retrocessos para a Educação, com medidas 

que a comprometerão fortemente, dentre estes retrocessos destaca-se a ausência de uma política 

pública comprometida com os sujeitos, jovens e adultos que tiveram o direito de estudar negado no 

tempo que lhe era oportuno. 

Uma das ações que configuram esta ausência de políticas públicas é a resolução que 

destituiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) 

que abarcava a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como demais políticas que 

também atendiam a população da EJA e no lugar foram criadas outras secretarias: Secretaria de 

Alfabetização e a Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação, estas Secretarias não 

possuem nada direcionado ou específico para a Educação de Jovens e Adultos. (COUTO, 2019). 

Além disso, o Governo Federal no ano de 2019 utilizou apenas 2,8% do orçamento 

destinado à Educação de Jovens e Adultos, ou seja, apenas R$ 1,5 milhão dos R$ 54,4 milhões 

previstos no orçamento. Essa redução causa um forte impacto na população mais empobrecida deste 

país, visto que metade da população brasileira não concluiu o ensino fundamental. (CATELLI, 

2019). 

Essas ações de desarticulação de políticas públicas no âmbito federal são potencializadas 

pelo forte impacto neoliberal na educação pública, que disputam um modelo de sociedade pautado 

nos ideais do capital.  

Esse retrocesso, em especial na modalidade: Educação de Jovens e Adultos ocorre após 

2014, até então, no período de 2002 a 2014, registraram-se alguns avanços, principalmente, no 

campo estrutural desta modalidade no âmbito federal, como: a sua inclusão no Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), o direito ao  transporte e alimentação escolar 

para os educandos, livro didático específico da EJA por meio do Plano Nacional do Livro Didático 

de EJA (PNLDEJA) e a efetivação do Projeto Brasil Alfabetizado(PBA), que para muitos 

municípios era a única política pública de atendimento.  

 Com o corte drástico da verba orçamentária, todos esses programas foram suspensos. As 

prefeituras, por sua vez, também reduziram o atendimento por falta de verba, mas muitas, também, 

por compactuarem com o projeto do governo federal desconsiderando a importância deste 

atendimento na garantia de direitos previstos na Constituição Federal (1988). 
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Diante deste contexto nacional desastroso para a EJA, hoje, é importante e significativo 

analisar as políticas públicas e o currículo de EJA que reconheciam o direito a educação dos 

sujeitos jovens e adultos e a ofertavam na esfera pública municipal, garantindo o acesso e 

permanência destes educandos, por meio de políticas estruturais e pedagógicas, numa perspectiva 

crítica e transformadora, conforme os documentos produzidos pela gestão pública do Município de 

São Bernardo do Campo.  

A EJA em São Bernardo do Campo, por reconhecer esta dívida com a sociedade, 

executa a política pública de atendimento, numa perspectiva crítico emancipatória, na 

qual respeita os saberes dos educandos e compreende a diversidade do conhecimento, 

mas com a responsabilidade de sistematização desses saberes que provém do senso 

comum. Essa concepção de uma educação contestadora supera os limites impostos 

pelo mercado e se preocupa com a transformação social. (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2012, p. 38). 

Assim, a presente pesquisa pretende compreender como a Educação de Jovens e Adultos 

organizou-se no município de São Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016, deixando de ser 

um serviço constituído por órgãos externos à Secretaria Municipal de Educação, como Fundações e 

Universidades, passando a ser de responsabilidade do Município. 

Esse processo de transformação do serviço em política pública assumida pelo Estado 

constituiu-se em diversas interfaces como: administrativas, estruturais, legislativas, democratização 

dos espaços públicos, ampliação do Estado com a efetivação de concursos públicos específicos para 

esta modalidade e a discussão de um currículo comprometido com a justiça curricular. 

Para tratar particularmente do Currículo, torna-se relevante trazer o seu conceito que foi uma 

das estruturas da implantação da política pública. A construção do conceito foi baseada nos 

referenciais freirianos: “Currículo é, na acepção freireana, a política, a teoria e a prática do que-

fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, numa 

perspectiva crítico-transformadora” (SAUL, 2016, p. 109). O currículo é, assim, constituído por 

questões que estão dentro e fora da escola. Ele, portanto, não é neutro, sofre influências de ordem 

social, econômica, cultural e política.  

Outra definição que corrobora para o entendimento do currículo como algo construído 

culturalmente e a partir das relações humanas estabelecidas em cada contexto social, é a de 

Sacristán (2000), o qual afirma: 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de um 

conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência 
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humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas. 

(SACRISTÁN, 2000, p. 14).  

O estudo mais sistemático sobre a efetivação de currículos críticos, que buscam a justiça 

social tem relevância nos aspectos educativos, sociais e políticos, pois mostra que é possível resistir 

ao modelo hegemônico. A escola, por sua vez, é um espaço privilegiado na formação de seres 

solidários para a construção de uma sociedade mais justa, conforme afirma Ponce e Nery: 

O Estado, por meio das políticas públicas, assim como cada escola e cada sujeito têm 

o seu papel nesse trabalho coletivo de formação de seres humanos mais preparados 

para a vida e para a construção de uma vida coletiva mais solidária. (PONCE, NERY, 

2015, p.336) 

Assim, a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, por meio da Divisão da 

Educação do Trabalhador e da Trabalhadora, fez a opção pelo currículo crítico-libertador, em 

virtude da intencionalidade de efetivar uma educação que tivesse uma proposta anti-hegemônica, 

baseada nos princípios da educação popular e buscasse a emancipação dos sujeitos.   

Os princípios do currículo crítico-libertador estão explícitos nas Diretrizes Curriculares da 

EJA do município de São Bernardo do Campo: 

A essência da educação é o compromisso com a defesa da vida, da justiça social, da 

libertação de todas as maneiras de opressão e da condenação de todas as formas de 

exclusão. Nesta concepção, visamos a construção de uma sociedade que valoriza o 

sujeito e sua capacidade de produção da vida, assegurando-lhes direitos sociais plenos. 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012, p. 41). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

O presente trabalho terá como fundamentação teórica, autores como Paulo Freire (2011), 

pois as discussões de política pública e consequentemente de currículo abordado eram pautadas em 

princípios freirianos.  

Para tratar especificamente de currículo e seus limites pretende-se trazer as contribuições de 

Michael Apple (2008), Gimeno Sacristan (2000) e Jurjo Torres Santomé (2013). Na perspectiva da 

busca pela Justiça Curricular terá o aporte de Ponce (2015).  

 Com relação à modalidade específica de Educação de Jovens e Adultos e seus desafios serão 

abordadas às contribuições de Miguel Arroyo (2013). 
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 A partir dos teóricos citados pretende-se trazer uma análise crítica sobre o processo de 

constituição em uma política pública de EJA assumida pelo Estado e do currículo crítico-libertador. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o objetivo de buscar compreender como ocorreu essa política pública e quais estruturas 

básicas que se sustentaram para sua efetivação optou-se por uma pesquisa de abordagem 

qualitativa. “A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento”. (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 12).  

Para tanto, a pesquisa será organizada em dois momentos: no primeiro pretende-se analisar 

os documentos produzidos pela Secretaria de Educação, como: as Diretrizes Curriculares de EJA de 

São Bernardo do Campo (2012), as Práticas Pedagógicas I: Experiências e vivências na EJA e o 

Memorial das ações e projetos, realizados no período de 2009 a 2016. 

No segundo momento serão aplicadas as entrevistas semi-estruturadas e/ou questionários 

com os atores que estiveram presentes durante o período da efetivação dessa política pública, 

obtendo informações/dados sobre sua implementação, seu período de vigência e desafios 

enfrentados, bem como foi efetivada a discussão de currículo.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir das leituras dos documentos da Secretaria Municipal de Educação, entende-se que a 

gestão municipal em análise optou por fazer uma política pública para restaurar o direito à 

educação negada aos jovens e adultos, respondendo as questões básicas ao implantá-la, definidas 

por Souza (2006, p.24): “como quem ganha o que, por que e que diferença faz”. Ao optar por 

política pública de EJA e não permanecer como um serviço terceirizado, a gestão buscou efetivar os 

direitos constitucionais oferecendo uma escola para todos aqueles que não estudaram no momento 

oportuno. Essa política se desdobrou em projetos e programas como afirma Souza: 

Por último, políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em 

planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. 

Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação. (SOUZA, 2006, p.25). 
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Dentre esses desdobramentos da efetivação de uma política pública de Educação de Jovens e 

Adultos, destaca-se a discussão de um currículo crítico libertador, comprometido com a justiça 

social, como uma forma de resistência ao sistema neoliberal. 

CONCLUSÕES 

Ainda é precoce falar em conclusões, mas pretende-se com esta tese apresentar o processo 

de implantação de uma política pública comprometida com a Justiça Social e quais foram os seus 

principais desafios, os projetos desenvolvidos, quais resultados foram alcançados e as lacunas dessa 

política, no período de 2009 a 2016, bem como trazer contribuições na efetivação do currículo 

crítico-libertador. Podendo assim, contribuir para a construção de outras políticas públicas de 

Educação, direcionadas a Educação de Jovens e Adultos.   
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Resumo 

Este artigo é parte de uma pesquisa em andamento que pretende estudar como a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) constituiu-se como uma política pública, no município de São Bernardo do Campo (SP), 
no período de 2009 a 2016, analisando as diferentes interfaces. O artigo destaca a necessidade de se 
efetivar uma política pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como de um currículo 
crítico libertador comprometido com os educandos dessa modalidade na busca da transformação social. 
O problema deste estudo foi identificar e evidenciar as possibilidades e os desafios presentes na 
estruturação de uma política pública com um currículo contra hegemônico como forma de resistência 
ao sistema neoliberal. O presente trabalho terá como aporte teórico: Paulo Freire (2011), Michael Apple 
(2008), Miguel Arroyo (2013), Gimeno Sacristan (2000), Jurjo Torres Santomé (2013) e Branca Jurema 
Ponce (2015). Essa pesquisa assumiu uma abordagem qualitativa. Os procedimentos metodológicos 
incluirão um levantamento bibliográfico e análise de documentos. Dentre esses documentos serão 
analisadas as publicações produzidas pela gestão pública, como também serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com: professores, equipes gestoras e educandos que vivenciaram esse período. Os 
dados produzidos serão organizados em categorias de modo a estudar como foi a constituição e os 
desafios dessa política pública e da discussão de um currículo crítico.  Os resultados obtidos apontarão 
os objetivos alcançados, as lacunas e os desafios dessa política pública. Esta pesquisa pretende oferecer 
contribuições a todos os envolvidos com políticas públicas de educação, em especial a modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos. 

Palavras-chave: Políticas públicas de EJA; Currículo critico libertador; Justiça curricular. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta resultados parciais fruto de um Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC) que visa analisar a influência das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

formação inicial do Curso de Licenciatura em Química de uma Universidade Federal. Dentre os 

objetivos estipulados no TCC apresentamos aqui a análise da Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 

2015 (Resolução CNE/CP nº2/2015), partindo de referenciais que discutem a formação de 

professores como: Tardif (2000) e Gatti e Barreto (2009); e como referencial metodológico de 

análise nos apoiamos na Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Galiazzi e Morares (2007) 

utilizando como apoio o software ATLAS.ti. 

Nessa direção, neste artigo, analisaremos a Resolução CNE/CP nº2/2015, focalizando quais 

são as palavras mais evidentes e seus contextos a fim de observar o que as DCNs tem como 

orientação ao ensino superior. Para apresentar nossa análise, organizamos este artigo em cinco 

seções para além dessa introdução. Na primeira, apresentamos os referenciais teóricos sobre 

formação professores usados para orientar a análise da resolução; na sequência apresentamos de 

forma breve as novas DCNs; na terceira seção descrevemos os procedimentos metodológicos de 

análise; na quarta a análise é apresentada e, por fim, destacamos nossas considerações finais. 

MARCO TEÓRICO: FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

No que concerne a formação de professores a literatura ao longo da história mostra diversos 

autores que estudam e discutem sobre este campo. Dentre as concepções que existem sobre o 

processo de formação docente, compartilhamos daquela que não se restringe a um determinado 

tempo de vida, tampouco ao espaço da universidade. Acreditamos que a formação do professor vai 

além dos muros da universidade e perpassa o cotidiano dos graduandos, os espaços culturais, de 

lazer e tantos outros espaços educativos. Assim, concordamos com Tardif (2000), que os saberes 

docentes são plurais, constituídos de saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e 

experienciais. Também concordamos com Gatti e Barreto (2009, p. 257) que a formação de 

professores não seja estruturada “a partir das ciências e seus diversos campos disciplinares, como 

adendo destas áreas, mas a partir da função social própria à escolarização - ensinar às novas 

gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes com nossa vida 

civil”. 
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O QUE DIZ A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº2/2015 

A referida resolução define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada. Neste sentido, os cursos de licenciatura de todo 

o país tiveram que se adequar às novas DCNs até 2018 (BRASIL, 2015). Nesse contexto, as às 

Instituições de Ensino Superior (IES) formadoras de professores tiveram que repensar sua formação 

inicial norteada por novos marcos e critérios. De forma sucinta as novas DCNs definem que a 

formação inicial e continuada deve contemplar: 

I. Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; 

II. A inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da 

rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente; 

III. O contexto educacional da região onde será desenvolvido; 

IV. Atividades de socialização e avaliação dos impactos; 

V. Aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua 

portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais 

da formação dos professores e à aprendizagem de Libras; 

VI. Questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas a diversidade étnico-racial, 

de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de 

equidade. (BRASIL, 2015, p.5) 

Com o intuito de assegurar que as diretrizes nacionais estejam articuladas à trajetória das 

instituições formadoras, o documento apresenta três núcleos para os currículos dos cursos de 

formação inicial, a saber: 

I. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do 

campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades 

educacionais; 

II. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos e a pesquisa 

priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de 

ensino; e 

III. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. (BRASIL, 2015, 

p.9) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302018000300721&lang=pt#B4
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Ainda sobre os currículos da formação inicial, as principais deliberações e modificações que 

a Resolução CNE/CP nº2/2015 estabelece encontra-se na alteração na carga horária de 2.400 (duas 

mil e oitocentas), para 3.200 (três mil e duzentas) havendo uma o aumento de 800 horas totais no 

curso de formação de professores, que devem estar distribuídas em no mínimo, 4 (quatro) anos na 

primeira licenciatura. O documento também aponta a divisão das 3200 horas entre: (i) Prática como 

Componente Curricular (400 horas), (ii) estágio supervisionado (400 horas) e (iii) atividades 

teórico-práticas (200 horas) e outras 2.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas 

pelos núcleos. (BRASIL, 2015) 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nosso estudo segue uma abordagem qualitativa que de acordo com Bogdan e Biklen (1994) 

esta procura entender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e tem por 

característica descrevê-los, buscando analisar os dados com toda sua riqueza permitindo ao 

investigador fazer uso de diversas técnicas para coleta de informações. No que se refere ao tipo de 

pesquisa, entendemos que está se caracteriza como documental (GIL, 2002). Nosso objetivo é 

analisar o documento legal com foco na palavra Educação e Formação, por meio da Análise Textual 

Discursiva (ATD) em que Galiazzi e Morares (2007), a apresentam como uma metodologia de 

análise de informação de natureza qualitativa a fim de obter novas compreensões sobre textos e 

discursos. Em termos procedimentais, a ATD orienta-se da organização da análise em desmontar os 

textos, para estabelecer relações e capturar o novo emergente. Para auxiliar neste processo usamos 

como apoio o software ATLAS.ti. Este programa auxilia o pesquisador na estruturação da análise, 

facilitando o armazenamento e o gerenciamento do material empírico. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Inicialmente por meio do software realizamos um reconhecimento das palavras mais 

frequentes. Assim, o programa indicou o número de palavras que mais se repetiam ao longo do 

texto, e para isso, fizemos duas restrições: retiramos os conectores (como vogais, preposições, 

pronomes, artigos, numerais, entre outas) e também selecionamos as palavras que apareciam com 

uma frequência de 11vezes para mais. Esse procedimento permitiu gerar uma nuvem de palavras 

(recurso disponível no programa) e com ela foi possível visualizar a proporcionalidade das palavras 

(o quanto ela se repete). A partir disso, selecionamos duas palavras mais frequentes indicadas pela 

nuvem: Educação e Formação. Para além da frequência apontada na nuvem levamos em 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1062 

consideração, para a escolha dessas palavras, a relação destas com a discussão que pertentemos 

fazer para este artigo (formação de professores e a nova DCN). A fim de compreender os sentidos 

sobre as palavras Educação e Formação e seus contextos iremos a seguir discutir cada uma delas. 

OS SENTIDOS DAS PALAVRAS 

A palavra educação aparece articulada a outras palavras como: Educação Infantil, Educação 

Básica, Educação Superior; Instituições de educação; modalidades de educação (Educação de 

Jovens e Adultos; educação profissional e tecnológica; educação escolar indígena; educação do 

campo; educação escolar quilombola; educação a distância; educação especial); direito a educação; 

fundamentos e gestão da educação.  

Pela análise da Imagem 01, podemos observar que o termo educação é o mais recorrente 

justamente por estar conectado a outras palavras. Mas então qual é o sentido do termo educação no 

documento? Neste caso, as disposições gerais artigo 3° § 1º explicitam 

Por educação entendem-se os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa e 

extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas relações 

criativas entre natureza e cultura. (BRASIL, 2015, p.4) 

A palavra educação aparece em diversas partes do texto e apresenta uma relação vasta com 

outros termos. Como o documento versa sobre as licenciaturas e estas, de acordo com a legislação, 

têm como objetivo formar professores para a educação básica é natural que as palavras: educação 

infantil; educação escolar indígena; educação do campo; educação escolar quilombola; educação a 

distância; educação especial, apareçam. Ao ler todos os trechos em que a palavra educação aparece 

e após a explicação expressa na página quatro do documento, inferimos que a DCN apresenta o 

sentido de educação como plural e abrangente e ao mesmo tempo como algo singular às IES, como 

pode ser observado no artigo 3º, § 2º, onde inscreve-se que, nas instituições educativas, a educação 

se efetiva 

[...] por meio de processos pedagógicos entre os profissionais e os estudantes 

articulados nas áreas de conhecimento específico e/ou interdisciplinar e pedagógico, 

nas políticas, na gestão, nos fundamentos e nas teorias sociais e pedagógicas para a 

formação ampla e cidadã e para o aprendizado nos diferentes níveis, etapas e 

modalidades de educação básica. (BRASIL, 2015, p.4) 
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Desta forma, identificamos que a Educação no documento passa por sentidos amplos e 

singulares. Estes sentidos singulares dizem respeito, em nossa interpretação, que a educação tem 

como base os estudos da e sobre a didática. Pois a educação como expressa nas DCNs apresentam 

demandas aos conhecimentos do campo da didática, em diferentes aspectos, condições, contextos, 

processos, meios e suportes. Assim, o saber pedagógico (TARDIF, 2000), é bem marcado 

(presente) na resolução. Isso por sua vez, esbarra no processo formativo, visto que os licenciandos 

necessitam ter em seu currículo a educação preconizada na legislação. Neste sentido temos a análise 

da palavra formação. 

Com relação a palavra Formação ela vem articulada à palavras como: docente; formação 

inicial, continuada; formação pedagógica; área de formação; curso de formação (inicial, 

continuada); formação do estudante, do candidato; projetos de formação e formação de 

profissionais [do magistério], como pode ser observado na Imagem 02. Ao analisar esta palavra e os 

termos correlacionados percebemos que seu arranjo não é tão vasto em comparação com a palavra 

Educação, e podemos dizer que esta aparece mais articulada ao desenvolvimento profissional 

docente. 

A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui processo 

dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade social da 

educação e à valorização profissional, devendo ser assumida em regime de 

colaboração pelos entes federados nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida 

pelas instituições de educação credenciadas. 

Sobre o sentido de formação, entendemos que os saberes pedagógicos, disciplinares, 

curriculares e experienciais estão subsidiando a escrita da resolução. E neste sentido atribui às IES e 

à Educação Básica o trabalho colaborativo me prol da formação (inicial e continuada). 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Em síntese, nas DCN são abordados aspectos que elucidam a base comum curricular de 

formação de professores, que deve ser contemplada pelas IES que ofertam cursos de licenciatura. 

De acordo com a análise realizada no documento sobre os termos Educação e Formação (docente), 

apesar destes contemplarem os saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais 

apontados por Tardif (2000), estes carregam desafios e demandas para a formação de professores. 

Visto que retomam problemas e dilemas antigos (não resolvidos) aos cursos de licenciatura, como 

por exemplo, a proposta dos três núcleos remete discussões e debates acerca da separação entre as 
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disciplinas de conteúdo específico e as pedagógicas; a dicotomia entre teoria e prática e a 

desarticulação entre formação acadêmica e a realidade escolar, à valorização profissional, dentre 

outros dilemas e problemas (GATTI e BARRETO (2009); LEITE, 2016).  
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Resumo 

Este estudo apresenta o resultado parcial que foi desenvolvido em um Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) que visa analisar a influência das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 
formação inicial do Curso de Licenciatura em Química de uma Universidade Federal. Dentre os 
objetivos estipulados no TCC apresentamos aqui a análise sobre o termo Educação e Formação que 
estão presentes na Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015 (Resolução CNE/CP nº2/2015, que trata 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 
continuada.). Nosso estudo segue uma abordagem qualitativa classificado como pesquisa documental e 
tem como objetivo analisar a Resolução CNE/CP nº2/2015 com foco nas palavras: Educação e 
Formação. A análise foi realizada, por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) que sugere a 
desconstrução do texto, interpretação e uma compreensão emergente do texto em análise. Para auxiliar 
neste processo usamos como apoio o software ATLAS.ti. Este programa auxilia o pesquisador na 
estruturação da análise, facilitando o armazenamento e o gerenciamento do material empírico. O 
referencial teórico usado como aporte foi o Tardif com seus estudos sobre os saberes docente. A partir 
dos resultados consideramos que apesar das novas DCNs contemplarem os saberes pedagógicos, 
disciplinares, curriculares e experienciais apontados por Tardif (2000), estas ainda carregam desafios e 
demandas para a formação de professores, que ainda não foram esgotados e resolvidos. Visto que 
retomam problemas e dilemas antigos aos cursos de licenciatura. 

Palavras-chave: Formação de professores; Educação; DCN; Licenciatura; Software. 
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IMAGENS  

Imagem 01. esquema da relação da palavra educação com seu contexto 
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Imagem 02: esquema da relação da palavra e Formação com seu contexto 
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INTRODUÇÃO 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado na década de 1990, quando também 

se efetivou no Brasil um conjunto de políticas avaliativas para a Educação Básica, das quais se 

destaca a implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A despeito de todas as 

críticas realizadas por estudiosos do tema às avaliações em larga escala de um modo geral e ao 

ENEM em específico, é impossível negar que 

Esse exame tem ganhado relevo na imprensa, na elaboração de novas políticas 

educacionais e nas pesquisas sobre educação básica no Brasil, pois traz implicações 

para a prática docente, ao currículo de educação básica e às formas de acesso à 

Educação Superior no país (FERNANDES, p. 01, 2015). 

O ENEM, atualmente, é o principal acesso ao Ensino Superior, na esfera pública via Sistema 

de Seleção Unificada (SISU) e na esfera privada por meio do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI). Em sua última edição, foi aplicado em dois dias, totalizando oito horas, para a 

resolução de 180 questões objetivas distribuídas igualmente entre as quatro áreas do conhecimento: 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática, além de uma 

redação no modelo de texto dissertativo-argumentativo. 

Com exceção da Matemática, as demais áreas abarcam mais de um componente curricular e 

seus conteúdos programáticos que podem ser trabalhados nas questões de forma isolada ou 

multidisciplinar. No caso das Ciências Humanas e suas Tecnologias, o estudante precisa estar em 

condições de responder não apenas questões que envolvam conhecimentos de um ou mais 

componentes curriculares, mas também de articulá-los em análises mais complexas da realidade. O 

mesmo acontece com as Ciências da Natureza.  A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

é a que abarca o maior número de componentes curriculares. Justamente onde se situa a Educação 

Física juntamente à Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira Moderna e Artes.  

O nível de cobrança expresso nas questões busca abarcar a bagagem cultural adquirida pelo 

estudante, não apenas no ensino médio, mas ao longo da formação na Educação Básica. Assim, para 

atender à exigência de uma leitura ampla da realidade, seria necessário que o trabalho educativo, na 

especificidade de cada componente curricular, fizesse essa articulação considerando os níveis de 

desenvolvimento do estudante e a espiralidade do conhecimento nas três etapas (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio).  
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Diante disso, urge cada vez mais a reflexão coletiva sobre a relevância da Educação Física 

na formação do estudante em todas as etapas da Educação Básica, tendo em vista que “[...] uma 

disciplina é legítima ou relevante [...] quando a presença do seu objeto de estudo é fundamental para 

a reflexão pedagógica do aluno e a sua ausência compromete a perspectiva de totalidade dessa 

reflexão”. (SOARES et al, 2012, p. 30). 

Com a Matriz de Referência do ENEM, bem como as competências e habilidades previstas 

para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, temos uma importante referência do que se 

espera, acerca dos conhecimentos mínimos, que o estudante tenha se apropriado ao final da 

Educação Básica.  

A ausência de uma proposta curricular unificada, ou de um currículo clássico para a 

Educação Física se constitui enquanto entrave no campo profissional, na falta de articulação entre 

currículo e avaliação, facilmente exemplificada pela diversidade ou ausência de perspectivas de 

ensino. Apesar de se tornar componente curricular há quase 25 anos, pela LDB 9394/96, ainda 

perdura a perspectiva do “saber-fazer” enquanto “atividade física na escola” ou “esportiva” ainda 

que lentamente se busquem “o que ensinar” numa teorização da Educação Física. 

CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Na especificidade da área, uma das iniciativas de sistematização teórica foi difundida na 

obra Metodologia do ensino de Educação Física, publicada em 1992 por um “Coletivo de Autores”, 

como a obra passou a ser conhecida. De forma ainda incipiente, os autores elaboraram a proposta 

pautada, principalmente, nas teorias histórico-crítica e histórico-cultural, que foi denominada de 

crítico-superadora. 

Entendemos que tal obra traz importantes contribuições, sobretudo, à discussão de currículo 

quando apresenta, por exemplo, a elaboração de princípios para seleção do conhecimento e para seu 

trato metodológico. Essa construção teórica mais tarde foi retomada e aprofundada pelos estudos de 

Gama (2015) fundamentando-a  na concepção de currículo da pedagogia histórico-crítica.  

Embora pouco compreendidos, esses princípios constituem-se como um marco significativo 

para o campo da Educação Física e são fundamentais para a sua consolidação como componente 

curricular. Graças a essas contribuições, é possível organizar os conteúdos da cultura corporal de 

modo que possam ser ensinados por meio de um método que tem como centralidade a elaboração 

do real no pensamento, ou seja, construção da imagem subjetiva da realidade objetiva. O que cabe a 
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nós destacar, neste ponto, é a relevância da metodologia crítico-superadora no que se refere 

inclusive à legitimação deste componente curricular em uma avaliação tão importante para a 

educação brasileira, ainda que de forma modesta em termos quantitativos.  

Outra contribuição relevante para a análise proposta neste trabalho é a discussão apresentada 

por Freitas (2012), que diz respeito aos pares dialéticos conteúdo/método e objetivo/avaliação que, 

segundo este autor, são fundamentais para consubstanciar não apenas a discussão de currículo, mas 

principalmente para compreender a relação deste com a avaliação, no sentido amplo e restrito.  

Segundo Freitas (2012), ainda que de forma implícita, é na avaliação que se identifica se os 

objetivos ou expectativas de aprendizagem foram alcançados. Deste modo, em certa medida, o 

ENEM expressa também quais devem - ou deveriam - ser os objetivos da Educação Física 

trabalhados na escolarização básica.  

A história da Educação Física indica uma concepção de avaliação pautada em pressupostos 

positivistas que têm servido historicamente para mensurar habilidades, selecionar alunos para 

competições escolares, entre outros aspectos que têm legitimado os objetivos de uma Educação 

Física tecnicista e esportivista. Em outro extremo, a avaliação é simplesmente negligenciada 

considerando, no máximo, a presença e a participação do estudante nas atividades práticas. Em 

ambos os casos o que se percebe é o rebaixamento da importância da Educação Física no processo 

de formação humana na Educação Básica.  Esta perspectiva reflete a longa trajetória da área 

compreendida apenas como uma atividade prática desprovida de referenciais teóricos da educação. 

O status de componente curricular no marco legal não foi suficiente para que obtivéssemos 

significativos avanços no que tange ao trato teórico, persistindo a prática em detrimento da teoria. O 

que nos leva a concluir que a legalidade não garante, necessariamente, a legitimidade. 

Não defendemos neste texto que os objetivos da Educação Física devam ser pautados 

exclusivamente na preparação dos estudantes para as avaliações em larga escala, mas entendemos 

que é imprescindível contemplar também esta demanda. Ainda que o ENEM se constitua como um 

instrumento que responde, em grande medida, aos interesses do capital, não podemos negar a sua 

contribuição para a perspectiva crítica da Educação Física. Uma vez que temos identificado avanços 

no trato teórico da área nas expectativas de aprendizagem presentes neste exame e, tendo em vista 

que a avaliação tende a refletir uma leitura ampliada, reflexiva e crítica sobre a cultura corporal, em 

tese, as aulas de Educação Física deveriam ir além do saber fazer em direção ao pensar e conhecer 

sobre a cultura corporal. 
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Por, supostamente, conter expectativas de aprendizagem que exigem um trato metodológico 

crítico em relação aos conteúdos, o ENEM acaba sendo importante para difundir no campo da 

educação física a necessidade de uma reflexão sobre a prática pedagógica e, sobretudo, uma 

sistematização mais elaborada para se trabalhar os conteúdos desde a educação infantil ao ensino 

médio.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa de cunho teórico, bibliográfica e documental, que pretende 

analisar as questões de Educação Física publicadas nas avaliações da área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias publicadas nas avaliações, válidas, do ENEM nos últimos 10 anos e dialogar com 

a produção do conhecimento, sobretudo, teses e dissertações que tenham discutido a relação 

ENEM/Educação Física. 

A busca por teses e dissertações foi realizada na plataforma da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD- IBICT) com os descritores: Educação Física e ENEM, entre aspas, 

na data de 28 de outubro de 2019. Já as provas do ENEM foram retiradas do site do INEP e em 

levantamentos realizados no buscador Google. 

RESULTADOS PARCIAIS 

 Embora a primeira edição do ENEM tenha ocorrido em 1998, somente a partir de 2009 

passaram a ser inseridas de forma mais sistemática questões envolvendo as manifestações da cultura 

corporal e temas correlatos, como nutrição, qualidade de vida e outros. 

 Em um levantamento preliminar realizado nas provas disponíveis, foi encontrado, no 

período de 2009 a 2019, um total de 27 questões publicadas em provas válidas. O quantitativo de 

questões apresentou variação por ano de acordo com o panorama a seguir: uma questão - 

2013/2014; duas questões - 2009/2015/2017; três questões - 2010/2011/2016; quatro questões - 

2018; seis questões - 2019; não foram encontradas questões - 2012. É pertinente relatar que, além 

dessas, também foi encontrada uma questão que tematizou a cultura corporal nas provas dos anos 

de 2002 e 2008. 

 A manifestação da cultura corporal mais explorada nessas questões foi o esporte. 

Coincidência ou não, este conteúdo é hegemônico nas aulas, a ponto de ser considerado sinônimo 

de Educação Física. Este se configura como um segundo enfrentamento a ser realizado no campo 
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que, historicamente, secundariza as demais manifestações da cultura corporal, restringindo as 

experiências formativas dos estudantes. 

Uma busca por teses e dissertações que tenham discutido a relação ENEM/Educação Física, 

na plataforma BDTD-IBICT, identificou apenas duas produções à nível de mestrado, uma 

dissertação de 2014 e outra de 2017, que serão escrutinadas a posteriori. 

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Presumimos que a inclusão de questões relacionadas à Educação Física no ENEM seja 

reflexo do entendimento de que se trata de um componente curricular cuja intervenção deve estar 

alinhada à proposta pedagógica da escola (LDB 9394/96). Constitui-se como um movimento forte e 

de cima para baixo que busca legitimar e reconhecer o potencial formativo da Educação Física no 

âmbito da Educação Básica.  

Esse cenário tende a tornar ainda mais acirrada a disputa por perspectivas teóricas que 

orientem a intervenção pedagógica na escola. Tomando como pano de fundo de nossa reflexão as 

políticas educacionais vigentes, as pedagogias do aprender a aprender (DUARTE, 2016) 

constituem-se como principal ameaça ao trabalho educativo da pedagogia histórico-crítica. Além 

dessas intempéries, temos nos esbarrado também em um movimento que vem se desenvolvendo 

desde a década de 1990, a partir do momento em que o Banco Mundial passou a intervir 

diretamente na educação brasileira, aprofundando o dualismo entre o modelo escolar para as classes 

dirigentes e dirigidas. A Educação Física enquanto componente curricular pode se tornar uma forte 

aliada dessas políticas educacionais vigentes, daí a necessidade de estarmos sempre atentos, 

articulados e fortes na luta contra as ingerências na educação. 

Tudo isso recrudesce sobremaneira os desafios impostos à pedagogia histórico-crítica. 

Considerando-se que a avaliação deve estar sempre atrelada aos objetivos educacionais (FREITAS, 

2012), e que, neste caso, tais objetivos não respondem a outra coisa senão aos interesses de uma 

minoria dominante, é possível presumir que os parâmetros avaliativos estabelecidos pelo ENEM 

ainda não respondem às necessidades históricas dos filhos e das filhas da classe trabalhadora. 

Contudo, à medida que conseguirmos reconfigurar a prática pedagógica da Educação Física de 

modo que responda pelo menos às exigências do exame, dentro em breve será possível reconfigurar 

os parâmetros avaliativos, uma vez que os objetivos educacionais também serão outros.  
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Reafirmamos que, considerar as expectativas de aprendizagem do ENEM na elaboração de 

um currículo para a Educação Física não significa dizer que a reflexão teórica sobre a cultura 

corporal será o único objetivo de ensino ao longo da educação básica, mas sim que é preciso 

assumir também esta demanda e avançar na construção de propostas que irão paulatinamente sendo 

complexificadas para balizar o trabalho educativo no processo de escolarização. 
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Resumo 

Este texto apresenta as reflexões iniciais sobre o desenvolvimento da pesquisa que objetivou analisar as 
expectativas de aprendizagem presentes nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
referentes à área de conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, mais especificamente às 
que envolvem o componente curricular de Educação Física. No formato atual do ENEM temos um 
total de 180 questões de múltipla escolha distribuídas igualmente nas quatro áreas do conhecimento, 
além de uma redação no modelo dissertativo-argumentativo.  Somente a partir de 2009 a Educação 
Física foi tratada entre as questões, o que causou certo estranhamento, tendo em vista o histórico 
formato de aula “prática” adotado na maioria das escolas brasileiras, em detrimento da reflexão teórica 
sobre a cultura corporal. Desse imbróglio surgiu uma grande inquietação: A presença de um suposto 
impasse entre os objetivos do ensino da Educação Física na Educação Básica e a expectativa de 
aprendizagem expressa no ENEM. Entendemos que essa pesquisa pode trazer importantes indagações 
e contribuições à discussão de currículo da área para toda a Educação Básica. Trata-se de uma pesquisa 
de cunho teórico, bibliográfica e documental, que pretende analisar as questões dos exames aplicados 
nos últimos 10 anos e dialogar com a produção do conhecimento que se dedicou à relação 
ENEM/Educação Física. Avaliamos que os resultados dessa investigação poderão subsidiar o 
enfrentamento necessário e urgente para a construção de um espaço político visando a legitimidade da 
Educação Física Escolar, cujas especificidades da cultura corporal devem se alinhar à formação humana 
dos estudantes da Educação Básica. 

Palavras-chave: Educação Física, ENEM, Currículo, Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC – tem gerado intensas discussões 

em torno de seus princípios e concepções cuja orientação curricular está voltada às competências e 

habilidades que incluem conceitos e atividades processuais e atitudinais básicas para a formação 

dos estudantes. Um olhar cuidadoso faz revelar o quanto nestas competências e atitudes há um 

predomínio de um “saber fazer” em detrimento de um “saber” e um “saber ser”. Segundo Targino 

(2018, p. 5), a BNCC incorpora uma: “visão de currículo minimalista [...] que deseja formar 

trabalhadores alinhados [...]. Nesta perspectiva, os alunos não precisam ser autônomos. Para as 

políticas neoliberais a educação para a emancipação é ilusão”.  

Dessa maneira percebemos uma perspectiva formativa que é completamente diferente da 

ideia de Paulo Freire (2014), na qual, a educação é voltada para a problematização como prática de 

liberdade e resistência ao opressor. E é justamente contra esse currículo inflexível e distante da 

realidade de muitas pessoas, principalmente as mais vulneráveis economicamente que devemos 

lutar. A normatização do que é ensinado em sala de aula não significa apenas uma unificação e sim 

uma maior produção de desigualdades sociais, principalmente em escolas mais carentes.  

A BNCC se apresenta como um documento normativo no qual são definidos os conteúdos 

de aprendizados de nossos alunos traduzidos em competências e habilidades que deverá “nortear a 

formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil, indicando as 

competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 

escolaridade”. (BRASIL, 2017).  

De maneira crítica podemos destacar a BNCC como um currículo minimalista e engessado 

que só nos torna reféns do próprio sistema, de maneira que nos limita a pensar, a problematizar e a 

questionar o que está além de nós, como professores. No âmbito dos alunos devemos destacar as 

diferenças culturais, principalmente por regiões, onde um currículo padrão simplesmente anula toda 

e qualquer singularidade dos alunos, de maneira que deixa de lado a diferença e tenta enquadrá-los 

em um algo uniforme, anulando toda sua identidade e especificidade. 

Diante desse quadro, este trabalho assume como objetivo analisar as concepções dos 

professores e gestores que atuam na Educação Básica sobre a BNCC e seu processo de implantação 

nas escolas. Para isto, foram selecionados gestores e professores de uma escola pública, por 

considerarmos que a discussão a respeito desse documento é crucial para a área da educação e da 
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formação docente, tendo em vista seu impacto nos currículos e sua materialização no chão da 

escola. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O currículo é um dos principais campos ideológicos e políticos da educação, não é por 

coincidência que é objeto de estudo de muitos pesquisadores e lugar de conflitos políticos e 

ideológicos. Para Moreira e Candau (2007, p.17) “à palavra currículo associam-se distintas 

concepções, que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem 

como das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento”. Em 

suma, conhecimento é poder, e o currículo encontra-se justamente como objeto de disputa política 

ideológica nessa luta de detenção de poder e conhecimento (Silva, 1996, p. 23).  

Ao falarmos de currículo, falamos muito além da sala de aula e da escola, falamos de 

disputas hegemônicas e ideológicas, nas quais o currículo encontra-se no centro. Segundo Silva 

(1999), as discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade marcam, invariavelmente, as 

discussões sobre questões curriculares. Não é por acaso que o currículo tem sido alvo de diversos 

estudos e críticas, o currículo não é algo estagnado e muito menos neutro, ele é móvel e adaptável, 

acompanhando as tendências de acordo com a época e com o momento histórico. Na abordagem 

das questões curriculares há diferentes eixos importantes para a pesquisa, principalmente, tratando-

se da área da formação e educação. Neste caso, optamos por investir na concepção dos professores 

sobre a Base Nacional Comum Curricular, atualmente o documento normativo para as construções 

dos currículos escolares. 

É vital perceber que, embora nossas instituições educacionais de fato operem para 

distribuir valores ideológicos e conhecimento, sua influência não se resume a isso. 

Como sistema institucional, elas também ajudam, em última análise, a produzir o tipo 

de conhecimento (como se fosse um tipo de mercadoria) necessário a manutenção das 

composições econômicas, políticas e culturais vigentes. Chamo‐o de “conhecimento 

técnico”, no presente contexto. (APPLE, 1995, p. 39‐40) 

As relações de poder e hierarquia, diante dessas construções de autoridade são pertinentes ao 

estudo, pois trata-se de um instrumento de legitimação político e ideológico, principalmente na 

atual conjuntura política do Brasil.  

A Base Nacional Comum Curricular, homologada em 20 de dezembro de 2017, é um 

documento que normatiza os currículos de todo o Brasil e tem como finalidade desenvolver 
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competências e habilidades que todos os alunos devem manifestar ao longo de sua formação no 

Ensino Básico. Trata-se, portanto de um documento que define aquelas que são consideradas 

aprendizagens essenciais para a formação dos alunos ao longo da Educação Básica que possa 

alinhar demandas educacionais, de maneira que impulsione as escolas, os gestores, os professores e 

os alunos a entrarem em concordância com a mesma. Entretanto, um olhar cuidadoso captura que a 

BNCC investe em objetivos operacionais voltados para padrões pré-estabelecidos por entidades 

privadas que, muitas vezes, desconhecem a realidade e a diversidade econômica e social da escola. 

Dessa forma, uma análise crítica da BNCC revela a lógica do capital que se impregnou na 

educação, de maneira que instituições privadas apoiaram e investiram nos debates acerca de uma 

base comum a todos. É nítido, portanto, os interesses do mercado em relação à educação brasileira. 

Segundo Macedo: 

Os sites dos principais agentes públicos que dinamizaram o debate até então indicam 

praticamente os mesmos “parceiros”. Instituições financeiras e empresas — Itaú 

[Unibanco], Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Volkswagen, entre outras — além 

de Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, CENPEC, 

Todos pela Educação, Amigos da Escola. (MACEDO, 2014, p.1540). 

Um currículo onde seu fim é o mercado de trabalho e não a educação propriamente dita, nos 

remete a ideia conservadora de educar apenas para a atuação no mercado de trabalho. Considera-se 

que a BNCC e seus apoiadores defendem justamente uma educação que forme principalmente o 

aluno de classe popular, com o básico em termos de conteúdos caracterizando de modo perverso o 

ensino dualista. Assim, parte da população estará se formando para atuar de forma técnica no 

mercado de trabalho e outra parcela, que detém melhores condições financeiras, estará se formando 

para aprofundar seus estudos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Considerando o objetivo que orienta este estudo, a pesquisa de natureza qualitativa, se 

mostrou a mais adequada por permitir uma maior interação entre o pesquisador e o entrevistado e 

por atribuir significados às falas dos professores, sujeitos dessa pesquisa, estabelecendo relações 

com o atual momento político da Educação.  

Para realização deste estudo foi escolhida uma Escola Municipal, localizada no município de 

Mesquita, Baixada Fluminense –RJ. A instituição de ensino conta com turmas de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental I, se encontra próxima a comunidades da Chatuba e Morro da Coreia, tendo 
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o perfil discente bastante diversificado, com crianças que residem nessas comunidades, alunos que 

moram próximo ao centro comercial e estudantes de municípios vizinhos. 

Foram realizadas cinco entrevistas, com os sujeitos da pesquisa, sendo três professoras da 

rede que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e dois gestores (Coordenadora e Diretor) 

da instituição de Ensino. Dos sujeitos da pesquisa 4 são do sexo feminino e apenas 1 é do sexo 

masculino. Todos possuem graduação em áreas distintas sendo 2 em Pedagogia, 1 em Psicologia, 1 

em Tecnologia e Gestão Ambiental e um Matemática (licenciatura). Além disso, todos os 

entrevistados residem em municípios localizados na Baixada Fluminense, o que nos revela algo 

positivo, pois é essencial entender a realidade e o contexto político, social e econômico, no qual a 

escola se encontra situada. Os cinco professores entrevistados se encontram na faixa etária entre 28 

e 56 anos de idade, e o tempo de magistério registra um período que vai de 11 a 38 anos. O tempo 

de atuação desses professores na escola é bastante extenso, a exceção do diretor que atua apenas a 1 

mês na instituição. Isto sugere que os professores entrevistados têm uma longa trajetória na 

profissão, portanto um olhar amadurecido acerca desse lugar que ocupam. 

Para análise, as entrevistas foram transcritas e organizadas a partir de eixos de discussão. 

Para este trabalho, são apresentadas as concepções dos professores sobre a BNCC e sobre seu 

processo de implantação na escola. A fim de preservar dos participantes, os mesmos foram 

identificados por letras maiúsculas – A, B, C, D e E.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Sobre a BNCC os professores fizeram as seguintes considerações.  

Professor A: “Eu penso que ela não vai ter a abrangência que deveria ter, porque ela 

não é um currículo que vai ser acessível a todas as regiões do Brasil.” 

Professor B: “Então é novamente uma interferência do governo para que possamos 

organizar o currículo escolar. Na prática ainda não está funcionando corretamente, o 

módulo como foi programado, como foi organizado não detém todos os saberes, mas 

pode ser trabalhado, mas tem que ser colocado em prática, algo que eu acho meio 

complicado de se fazer a curto prazo.” 

Professor C: “A gente aqui na escola está muito no começo ainda, o município ainda 

não está seguindo essas normas e o que eu gostei mesmo foi da alfabetização até o 

segundo ano e acho que isso tem muito a ver e parece que vai dar certo. 
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[...] a educação nunca seguiu  uma linha só, nunca consegue chegar a lugar nenhum, 

mas eu só discordo que seja igual para todo os Estados.” 

Professor D: “[...] A BNCC eu a achei mais direcionadora eu achei que ela deu mais 

um ..., mais norteadora, entendeu, deu mais substância ao que você deve fazer, você 

precisa realizar no decorrer do ano com o aluno na escola. Eu sou favorável sim, não 

sou contra não.” 

Professor E: “Bom ela é de extrema importância para o Brasil, se discutir 

democraticamente o que precisa ser modificado, [...] de uma discussão maior com a 

sociedade, de uma forma geral não só sendo discutida por pessoas diretamente ligadas 

à educação, mas também pela comunidade, pela sociedade de uma forma geral. 

Algumas coisas precisam ser realmente modificadas porque já são décadas que se 

funcionam dessa forma, mas é importante ter a participação de todos [...].”. 

Em linhas gerais, as repostas dos professores refletem uma visão otimista, frente à 

implementação da Base Nacional Comum Curricular e o currículo da escola. Apenas a professora A 

mostrou-se preocupada, pois segundo a mesma não terá a abrangência que deveria ter, pois 

considera que a BNCC não será acessível para todas as regiões, configurando assim um ensino 

defasado, sem a amplitude que o governo diz que terá. A professora B ressaltou que a BNCC tal 

como foi programada não está funcionando, pois não inclui todos os saberes, supostamente se 

referindo a ideia de um currículo mínimo. Entretanto, considera ser possível trabalhar a partir deste 

documento apesar de sua complexa realização em pouco tempo.  

Investimos também no processo de implantação da BNCC no Município e na escola. 

Professor A: “Bom, aí eu vou falar por mim e pela minha turma, o que está lá de 

básico eu consigo implementar e às vezes ir até além, mas é difícil dizer se eu vou 

conseguir ou não alcançar as expectativas que eu mesma especifiquei para turma em 

relação a BNCC e em relação ao que está no Projeto Político Pedagógico da escola.” 

Professor B: “[...] acredito que vai melhorar o ensino, melhorar o ensino, valorizar o 

aluno e facilitar com o currículo único, facilitar as atividades dos professores.”. 

Professor C: “Eu estou esperando isso acontecer até porque é uma das coisas que mais 

me chamaram atenção foi a alfabetização até o segundo ano, pois temos muitos alunos 

de o quarto e quinto ano que a não estão alfabetizados e acho que vai dar algum 

resultado até o segundo ano o aluno vai poder ficar retido vai ter mais um tempo para 

se alfabetizar.. [...] Sim, positiva, e deveria ser no primeiro ano como era.” 
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Professor D: [...] depende de como, se for do jeito que está sendo, nenhuma. Agora se 

houver um trabalho centrado, com objetivo desde a secretaria até na sala de aula eu 

acho uma questão de avanço na educação [...].   

Professor E: “[...] Acho que vai ser bom sim, a escola vai ter muitos ganhos, é preciso 

trabalhar princípios éticos, políticos, que estão dentro das diretrizes curriculares 

nacionais, e a escola terá muito ganho com isso, porque a comunidade como um todo 

tem dificuldades em discutir questões éticas de agir de forma ética em algumas 

situações comuns [...]. 

A maioria dos entrevistados se mostra otimistas em relação à implementação da Base 

Nacional Comum Curricular na escola justamente pelo seu caráter normatizador, mas na verdade 

não evidencia um processo de implantação na rede municipal e na escola.  Suas falas se referem a 

aspectos gerais para justificar a necessidade de implantação do documento que se traduz na 

construção de um currículo para esta escola considerando suas especificidades.  

CONCLUSÕES  

Consideramos que a materialização da Base Nacional Comum Curricular nas escolas pode 

conduzir a um engessamento dos currículos já que pode se traduzir em um currículo mínimo. A 

atual conjuntura política aponta para um esvaziamento de projeto sociais que investem na educação 

como possibilidade de transformação e inclusão. Isto, exige de nós profissionais dessa área uma 

leitura crítica da Base Nacional Comum Curricular e dos trâmites para sua implementação para que 

que não acabemos por reproduzir propostas curriculares que se distanciam de uma perspectiva 

emancipatória que valoriza o sujeito em suas múltiplas dimensões. 

Uma das expectativas referente à BNCC é a garantia de uma aprendizagem única, pois “[...] 

espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o 

fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da 

qualidade da educação”. (BRASIL, 2017). Percebemos nas falas dos professores a expectativa de 

que a BNCC realmente garanta essa melhoria no setor educacional. Entretanto, a ideia de uma Base 

Nacional Comum Curricular com caráter normativo e padronizado que aumente a qualidade de 

ensino é problematizada por alguns professores que entendem a diversidade como uma questão a 

ser considerada na organização curricular. Este aspecto é importante, pois como aumentar a 

qualidade de ensino se o governo não está investindo na educação e parece negar esta diversidade? 
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Ao contrário, atualmente o que mais temos vistos são cortes na educação, desvalorização do 

docente e a lógica neoliberal sendo implantada nas propostas apresentadas.  
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo analisar a visão dos professores e gestores de uma escola acerca 
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC - e de seu processo de implementação nesta instituição 
de ensino. O estudo se fundamenta, principalmente nos trabalhos de Silva (1999; 1996), Freire (2014) e 
Moreira; Candau (2007) que tratam da questão curricular. Todos esses autores, ainda que com 
abordagens distintas, tratam a educação e a educação escolar em uma perspectiva crítica.  Este estudo, 
de natureza qualitativa, foi realizado a partir de entrevistas semiestruturadas com cinco professores 
incluindo os gestores que atuam em uma Escola Municipal localizada em Mesquita, Baixada 
Fluminense, RJ. As análises foram realizadas através de entrevistas audiogravadas transcritas e 
organizadas a partir de categorias que revelam aspectos sobre as concepções dos professores sobre a 
BNCC e seu processo de implantação. As análises evidenciam que os professores estão otimistas com a 
implementação da Base Nacional Comum Curricular e acreditam na melhoria do ensino, tanto que 
criticam o fato do processo de implementação na rede se encontrar estagnado. Evidenciam, ainda, que 
o currículo da escola não está adequado ao novo documento. Diante disso, e reconhecendo que o 
currículo é objeto de disputa política e ideológica, cabe a nós docentes e futuros docentes saber qual o 
caminho a trilhar, pois é preciso pensar na prática docente como práxis e enraizada no chão da escola. 

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular;. Currículo; Concepções Docentes. 
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A introdução desse artigo tem como intuito abordar os entraves da aplicabilidade de outras 

modalidades avaliativas pela resistência da Pedagogia do Exame nas Instituições de Ensino 

apontando seu modelo de avaliação da aprendizagem na alfabetização, suas influências e impactos 

nos demais níveis de escolaridade passando por diversificadas áreas de conhecimentos 

complementares como Didática e Currículo e suas teorias. O objetivo principal é elencar 

argumentos consistentes a partir de diálogos abertos que possam compor a insurgência em relação 

ao tema, tensões e perspectivas na relação com Currículo e Avaliação, de que a Pedagogia do 

Exame tem impedido que as demais modalidades avaliativas sejam implementadas por sua visível 

soberania e tradicionalidade desde seu primórdio com o discurso de validação do conhecimento. A 

pesquisa tem como objetivo secundário apresentar diferentes modalidades avaliativas, seus 

processos e outras linhas pedagógicas propondo a reflexão do aumento de problemas emocionais e 

os males causados nos educandos tais como ansiedade e depressão através do alto desempenho 

cobrado para a obtenção de notas satisfatórias pelas Instituições de Ensino.  

Na alfabetização esses impactos são significativos e recorrentes mantendo em vigor uma 

Pedagogia voltada à satisfação de metas e não ao caminho percorrido do aprendizado a ser 

valorizado e o desenvolvimento pessoal da criança. Nesse contexto, perguntas como o que é a ideia 

de Pedagogia do Exame? E qual sua finalidade serão respondidas nesse bloco onde falaremos a 

respeito de sua soberania nos métodos avaliativos.  

A ideia de Pedagogia do Exame vem do autoritarismo, da manutenção do mecanismo e a 

aprendizagem a serviço dessa Pedagogia predominante. Na alfabetização padrões são apresentados 

para a criança em forma de expectativa a ser atingida a todo o custo, se não ficará para trás. No 

entanto, para seguir em frente notas na aquisição de um novo saber devem ser conquistadas. 

Para Barriga, 2003 p.51-82 o exame vem ao longo de décadas trazendo problemas à 

educação em razão desse modelo de atribuição de notas tendo como herança do século passado. O 

autor segue dizendo que uma das funções do exame é determinar se o aluno pode ser promovido de 

uma série para outra e legitimar o saber dando a ele uma certificação. Percebe-se que não há senso 

critico e desenvolvimento do pensamento, processos de aprendizado e como as crianças precisam 

de comunicação entre elas e o professor.  Aproveitando esse plano de fundo citaremos Luckesi para 

comprovar que a popularidade dos exames era alta e seus mestres detinham o poder do sucesso ou 

fracasso de seus alunos.  

“Hoje não se usa mais o castigo físico na escola, como se usava até meados do século 

XX, mas se usa um castigo mais sutil e perverso: o psicológico. A avaliação da 
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aprendizagem nas escolas tem exercido esse papel, por meio da ameaça”. - LUCKESI, 

2002, p.25 

O desenvolvimento trata-se de uma pesquisa continuada de cunho bibliográfico a partir de 

leitura de obras tais como: Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições [Luckesi, 

2002] Uma polêmica em relação ao exame [Barriga, 2003] A relevância da afetividade na Educação 

Infantil [Krueger, 2005] e Didática, velhos e novos temas [Libâneo, 2002].  

Palestras pessoais como foi o caso de Luckesi em SME em Dialogo – Avaliação para a 

aprendizagem e diálogos entre autores e suas afinidades, além de pensamentos autorais da 

pesquisadora. A sustentação teórica tem como ponto de partida Luckesi por dialogar com o tema do 

estudo desse artigo ligando a avaliação da aprendizagem diretamente com as práticas educativas, 

sendo um recurso útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando. Segundo o autor 

não se pode confundir avaliação da aprendizagem com exames, pois a avaliação deve ser amorosa, 

dinâmica e construtiva, ao contrário dos exames, que são por sua vez excludentes, não construtivos 

e classificatórios. [Luckesi, O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?] Citamos Barriga por 

ele colocar o exame como um problema da história e sociedade. Em sua obra “Uma Polemica em 

relação ao exame”, podemos concluir que o exame não passa de preocupações técnicas com notas 

que impede que se percebam os grandes problemas na educação e na formação do sujeito como 

aluno. Dialogamos no decorrer com os pensamentos de Libâneo por sua didática voltada a 

percepção do aluno, trazendo consigo uma Pedagogia critico-social que põem foco de luz em como 

a escola pode contribuir para as modificações das relações. Libâneo faz parte dessa Pedagogia com 

outros pensadores, destacando o estimulo para uma autonomia avaliativa e a libertação dos métodos 

opressores. Por fim discutiremos Krueger e a relevância da afetividade do docente para a evolução 

cognitiva de crianças na Educação Infantil. 
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O QUE DIZEM OS TEÓRICOS NORTEADORES DESSA PESQUISA E OS ARGUMENTOS 

REUNIDOS? 

O que diz Luckesi? 

O que diz Barriga? 

O que diz Libâneo? 

O que diz Krueger? 
Nesse bloco trouxemos à tona os pensamentos dos teóricos norteadores da pesquisa e 

reunimos através de analises bibliográficas seus argumentos para obtermos solidez ao tema a ser 

debatido. 

O que diz Luckesi? 
De acordo com Luckesi o exercício pedagógico escolar é atravessado mais pela Pedagogia 

do Exame deixando de lado o ensino-aprendizagem. Os educandos estão centrados na promoção, 

estão focados sem saber como se dera o processo de promoção no final do período escolar. O que 

domina é a nota quando na realidade o verdadeiro papel da avaliação da aprendizagem seria 

subsidiar na construção de conhecimentos [Luckesi, 2002]. Para o autor a Pedagogia do Exame 

contribui diretamente para o mecanismo de controle aperfeiçoado pela sociedade burguesa uma das 

responsáveis pelo cenário de excludência que enfrentamos na atualidade.  Nas citações a seguir 

temos bem nítido seu ponto de vista em relação a essa sociedade e a fetichação por meio de exames 

e provas. 

“(...) a sociedade burguesa aperfeiçoou seus mecanismos de controle. Entre outros, 

destacamos a seletividade escolar e seus processos de formação das personalidades 

dos educandos. O medo e o fetiche são mecanismos imprescindíveis numa sociedade 

que não opera na transparência, mas sim nos subterfúgios”. - LUCKESI, 2011, p.41 

“(...) sociologicamente, a avaliação da aprendizagem, utilizada de forma fetichizada, é 

bastante útil para os processos de seletividade social. Se os procedimentos de 

avaliação estivessem articulados com o processo ensino-aprendizagem propriamente 

ditos, não haveria a possibilidade de dispor-se deles como se bem entende (...)”. - 

LUCKESI, 2011, p.44  

O que diz Barriga? 
Para Barriga a Pedagogia do Exame trouxe consigo o termo exame utilizado em seus 

primórdios para avaliar os educandos, instrumento esse que a comunidade escolar acreditava e 

muitas ainda acreditam existir uma relação entre o sistema de exame e o sistema de ensino na qual a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO  

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1085 

modificação de um afetaria o outro. Entretanto, as relações entre exame e sistema de ensino são 

distintas, porque o exame tem a finalidade de identificar supostamente se o aluno aprendeu ou não o 

conteúdo. Conteúdo esse que não é na maior parte levado em conta o processo de aprendizado, 

desenvolvimento e a construção do conhecimento, condicionando os resultados obtidos em sucesso 

e fracasso através de uma nota ao final de cada bimestre. 

 Em Uma polêmica em relação ao exame [Barriga, 2003] o autor critica o exame alegando 

ser na realidade um espaço de convergência de inúmeros problemas sociais e uma maneira objetiva 

de saber qual grau de sabedoria de cada indivíduo, gerando assim uma exclusão do mesmo na 

sociedade. 

O que diz Libâneo? 
“A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e 

atribuição de notas. A avaliação, assim cumpre funções pedagógico-didáticas, de 

diagnóstico e de controle em relação às quais se recorrem a instrumentos de 

verificação do rendimento escolar”. - LIBÂNEO, 1994, p.195 

Em seu livro “Democratização da Escola Pública – A Revisão Critico-Social dos 

Conteúdos”, Libâneo defende um modelo de escola mais centrada nas classes sociais menos 

favorecidas, onde seus métodos de ensino fossem principalmente pautados no estimulo do 

desenvolvimento da consciência crítica de cada um e não o hábito de decorar determinados 

conteúdos para a realização de provas/exames. Esse decorar é descartável e momentâneo, o assunto 

é armazenado somente pelo propósito de atingir nota “x”, após é deletado por não ter ocorrido o 

verdadeiro aprendizado e contato afetivo com o assunto em si. 

O que diz Krueger? 
Krueger busca evidenciar a importância da afetividade do docente para o desenvolvimento 

cognitivo de crianças da Educação Infantil. A autora visa estabelecer entre educador e educando 

uma troca de informações relevantes para a construção do conhecimento desde cedo levando 

também em conta a dimensão afetiva que ligada à cognitiva é relevante dentro do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Na citação a seguir a afetividade é considerada um dos fatores responsáveis pelo bom 

desenvolvimento humano. 

“É em função dessa proximidade afetiva que se dá a interação com os objetos e a 

construção de um conhecimento altamente envolvente”. - KRUEGER, 2005, p.5 
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A ideia no quais professores e alunos precisam estabelecer uma relação permeada pelo 

respeito e amor mútuo valorizando e construindo a autoestima um do outro ultrapassa o modelo de 

Pedagogia do Exame dando origem a outras linhas pedagógicas e modalidades avaliativas. 

OUTRAS LINHAS PEDAGÓGICAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES DE ENSINO.  

Um dos entraves principais para a aplicabilidade de outras modalidades avaliativas é o 

desconhecimento de outras linhas pedagógicas e ainda o ingresso em massa em Instituições nas 

quais damos o nome de tradicionais. Nesse desdobramento do estudo traremos a respeito dessas 

linhas e suas contribuições de ensino. 

Escola Construtivista: Essa linha parte da ideia de propor ao aluno construir o próprio 

conhecimento. Os professores são apenas guias com foco no indivíduo e atividades que envolvam 

experiências práticas, nas quais vivenciam o que aprendem chegando às suas próprias conclusões. 

Não há avaliações tradicionais, os professores montam relatórios individuais de acordo com o 

progresso de cada aluno, pontuando onde é necessário voltar e aprender mais um pouco.  

Escola de Tendência Democrática: Essa linha não tem um currículo escolar comum a 

todos os alunos. Cada série terá uma quantidade de matérias/cursos e cada aluno escolherá quais 

pretendem cursar. As aulas incluem experimentações, debates, projetos, leituras e não há avaliações 

tradicionais. Ao final de cada curso, o aluno deverá apresentar trabalhos ou projetos que 

demonstrem tudo o que aprendeu daquele conteúdo estudado.  

Ambos os exemplos se afastam dos moldes da escola tradicional, em que o professor é a 

figura central e detentora de todo o saber. É aqui a origem da Pedagogia do Exame e seus níveis de 

desempenho a atingir. O aluno deve seguir a linha de pensamento imposta pela escola e professor, 

para conseguir que seus resultados sejam considerados. 

A prova/exames partiu da metodologia na qual o aluno tem que provar o que conseguiu 

memorizar, não valorizando o esforço e a bagagem cultural e social de cada indivíduo. 

DIFERENTES MODALIDADES AVALIATIVAS E SUAS FUNÇÕES 

Esse artigo tem a incumbência de trazer alternativas ao uso da Pedagogia do Exame. Nesse 

último bloco apresentaremos diferentes modalidades avaliativas e suas funções. Tipos de avaliações 

essas que vão além do ultrapassado método classificatório.  
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A avaliação diagnóstica tem como função auxiliar o professor a detectar ou verificar os 

conteúdos e conhecimento do aluno. E a partir dos dados desse diagnóstico realizar o planejamento 

de ações que supram as necessidades e atinja os objetivos propostos. Entrevistas com alunos, ex-

professores, orientadores e familiares, consulta ao histórico escolar/ficha de anotações da vida 

escolar do aluno são exemplos de como pode ser aplicada. Já a avaliação formativa tem como 

função verificar se tudo que foi proposto pelo professor no seu planejamento em relação aos 

conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino aprendizagem do aluno passo a 

passo. Com isso é possível aplicar a recuperação paralela, onde os alunos resgatam os conceitos 

revisando-os ao longo do caminho e evoluindo cada um no seu ritmo. Tem como objetivo o aluno 

aprender e não simplesmente melhorar sua nota. Observar os alunos em diversas atividades de 

classe, rever os cadernos e dever de casa, fazendo e recebendo perguntas são exemplos de como 

pode ser aplicada.  

OBTENÇÃO DE RESULTADOS 

Com a metodologia utilizada os resultados obtidos foram o aumento dos problemas 

emocionais tendo início na Educação Infantil podendo ter continuidade na vida estudantil do 

educando. A diferença dos benefícios de desenvolvimento entre outras práticas nas quais o aluno é 

protagonista do seu processo e conhecimento comparado a Pedagogia do Exame. Tendo como 

positivo e testificando que devemos apoiar o desuso da Pedagogia do Exame e a marca dolorosa de 

uma nota como separativo e nada inclusivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir não ser mais viável permanecer com a Pedagogia do Exame pelos males 

causados nos educandos tais como: depressão e ansiedade através do alto desempenho cobrado para 

a obtenção de notas satisfatórias exigidas pelas instituições de ensino e porque provas e exames são 

apenas instrumentos de classificação e seleção que não contribuem para a qualidade do aprendizado 

e vermos durante todo o desdobrar alternativas possíveis e de maior acesso e desenvolvimento ao 

sistema de ensino em seus diversos níveis de escolaridade.  
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Resumo 

Esse estudo foi realizado por uma graduanda do 5° período de Pedagogia com o intuito de dar 
continuidade à pesquisa de fase inicial e cunho bibliográfico a respeito das Influências e Impactos da 
Pedagogia do Exame e a necessidade do processo de mudanças avaliativas e seus desdobramentos na 
alfabetização, artigo no qual deu origem a esse. O artigo parte da premissa de que a Pedagogia do 
Exame se trata de um sistema que foi útil durante séculos, mas não deve ser o único recurso para testar 
os conteúdos. Seguiremos a pesquisa após concluirmos não ser mais viável permanecer com essa 
Pedagogia pelos males causados nos educandos tais como ansiedade e depressão através do alto 
desempenho cobrado para a obtenção de notas satisfatórias pelas Instituições de Ensino e que provas e 
exames são apenas instrumentos de classificação e seleção não contribuintes para a qualidade do 
aprendizado, além de dificultar o acesso de todos ao sistema de ensino. Dificuldade recorrente devida à 
falta de modelos de ensino pautados no estimulo do desenvolvimento critico de cada um e não ao 
hábito de decorar determinados conteúdos para a realização de provas/exames. Dessa vez discutiremos 
os entraves da aplicabilidade de outras modalidades avaliativas pela resistência da Pedagogia do Exame 
levando em consideração sua visível soberania e tradicionalidade. Por fim, é importante fazer as 
instituições perceberem os impactos atuais ao manter o alto nível de desempenho em exames 
avaliativos e comprometerem a saúde mental infantil pela pressão depositada através dos sistemas de 
ensino e sua exigência elevada com resultados a serem atingidos e que com isso adquiriam outras 
modalidades e práticas pedagógicas.   

Palavras-chave: Pedagogia do Exame; Avaliação; Currículo. 
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INTRODUÇÃO 

No período de 2009 a 2016 foi implantada uma política pública de educação profissional no 

município de São Bernardo do Campo, que correspondendo ao compromisso político dessa oferta, 

traz a discussão coletiva de um currículo crítico e libertador, com uma formação para além do rigor 

técnico, numa perspectiva de formação integral para o/a trabalhador/a. 

 Com abertura de 8 escolas de educação profissional, atendendo as especificidades     dos 

eixos tecnológicos da: Saúde; Produção Moveleira; Informação, comunicação e Serviços 

Administrativos; Alimentação; Construção Civil; Imagem Pessoal; Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e Confecção. 

 Nesta pesquisa o foco será o Projeto Escola Trabalho de Confecção, projeto possibilitou 

vivenciar a rotina de uma oficina de costura, num processo formativo que articulou educação e 

trabalho. 

Os momentos histórico e político atuais apresentam retrocessos na educação na esfera 

Federal, com o desmonte de políticas públicas atingindo diretamente àquelas voltadas ao 

atendimento dos sujeitos jovens e adultos, refletindo diretamente nos municípios.  

 Por conta das eleições municipais de 2016, houve em 2017 a mudança da gestão municipal, 

que em seu primeiro ano de mandato protagonizou o desmonte da política pública de educação 

profissional fechando as 8 escolas, transformando algumas em escola com atendimento ao ensino 

fundamental nos períodos da manhã e tarde, outros equipamentos foram fechados sem atendimento 

de qualquer natureza, e alguns cursos e prédios transferidos para a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, visto a concepção de educação profissional 

da nova administração que a entende não enquanto uma ação educativa, mas somente como 

treinamento da mão de obra para atender as necessidades do mercado de trabalho, na perspectiva 

mercadológica e utilitária, sem a preocupação com o sujeito e sua realidade. 

 Diante desse cenário, tanto em nível nacional quanto municipal, a necessidade de trazer 

enquanto objeto de pesquisa um trabalho desenvolvido de formação integral para o/a trabalhador/a 

com um currículo na perspectiva crítica e libertadora na educação profissional se apresentou como 

algo urgente. 

Trazer para a pauta as vozes das participantes desse período é de fundamental importância, 

evidenciará como foi esse processo formativo. O que do currículo crítico e libertador se efetivou e 
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ficou para esses sujeitos. Os avanços e desafios que se colocaram, e principalmente saber que é 

possível fazer uma educação profissional na perspectiva crítica, libertadora e enquanto justiça 

curricular, enquanto direito do trabalhador e trabalhadora. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O referencial teórico está ancorado em: Paulo Freire (1987, 2011), Santomé (2013), trazem a 

discussão sobre o currículo crítico e libertador, de currículo escolar e justiça social;  Paro (2014), 

Antunes (2017), Ramos (2011), Freitas (2018) trazem reflexões sobre o contexto histórico e a 

mercantilização da educação. 

Trazendo a história da educação profissional no Brasil, traçando um panorama da formação, 

desde a sua origem e o percurso da construção histórica que possibilitará a relação e o entendimento 

de diferentes propostas de educação profissional, teremos Cunha (2005) e Manfredi (2002). 

Traçando a leitura e o perfil dos sujeitos jovens e adultos reais, nas suas especificidades, 

trazendo também a importante discussão sobre o currículo na abordagem de Arroyo (2011). 

Para trazer a discussão da formação integral na perspectiva crítica e libertadora teremos a 

contribuição de Silva (2016). 

Mascelanni (2010) e Silva (2016) trazendo especificamente a possibilidade de uma 

formação na perspectiva de formação integral e para o trabalho. 

Assim se pretende que a partir desses teóricos seja possível a análise crítica da educação 

profissional apontando possibilidades diferenciadas para a sua execução. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A orientação do percurso metodológico segue pela abordagem qualitativa, com o 

entendimento de que ela traz uma riqueza de dados, considerando um número significativo de 

elementos da realidade estudada e permite “(...) captar o significado que as pessoas atribuem a 

determinados fatos, alvos do estudo em questão” (ABRAMOWICZ, 1996, p. 50), permitindo que 

cada sujeito se expresse sob a sua ótica e do lugar em que ocupa, sobre a questão pesquisada, o que 

enriquece, amplia e aprofunda o trabalho.  

A pesquisa científica não é neutra, e por não ser neutra traz em seu bojo o olhar, a carga e os 

princípios que norteiam a concepção de mundo do/a pesquisador/a:  
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[...] como atividade humana e social, a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a carga 

de valores, preferências, interesses e princípios que orientam o pesquisador. Claro está 

que o pesquisador, como membro de um determinado tempo e de uma específica 

sociedade, irá refletir em seu trabalho de pesquisa os valores, os princípios 

considerados importantes naquela sociedade, naquela época (LÜDKE e ANDRÉ, 

2014, p. 3). 

A pesquisa se constituirá em dois momentos (ainda não iniciados): no primeiro a análise 

dos documentos existente, sobre o “Projeto Escola Trabalho de Confecção” e documentos 

produzidos pela Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, Diretrizes Curriculares da EJA 

(2012a) e Catálogo da Educação Profissional (2012b), esses documentos ainda não foram 

analisados, aguarda-se a autorização da Secretaria de Educação; e no segundo a realização de 

entrevistas semiestruturadas com as participantes do Projeto supra citado, as entrevistas serão 

realizadas no primeiro semestre de 2020 ( SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, 2012b).  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Até o momento foi realizada a reorganização do Projeto de Pesquisa, por conta da 

dificuldade encontrada na busca dos sujeitos participantes dos cursos de educação profissional dos 

diferentes eixos tecnológicos para a realização de entrevistas, visto o fechamento e desmonte de 

todas as escolas municipais de educação profissional. 

A partir da reorientação com outro foco de pesquisa, houve: coleta de material e documentos 

referentes a um projeto específico desenvolvido em uma das escolas de educação profissional, o 

“Projeto Escola Trabalho de Confecção”, e a dificuldade foi menor para a busca dos sujeitos 

participantes, visto que a professora que atuou no projeto ainda mantinha os contatos das educandas 

egressas. 

A realização da Revisão Bibliográfica se deu através de buscas nos bancos de dados da 

Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações (BDTD), Teses do Instituto de Ciência e Tecnologia 

(IBICT), as palavras-chave utilizadas para a pesquisa foram:  

“Educação Profissional”: encontradas 2.920 teses, após a leitura dos títulos e dos resumos 

foram selecionadas 30 teses, num filtro minucioso de leitura das teses, somente 17 se aproximaram 

da temática, mas com abordagem de alunos egressos dos cursos técnicos ofertados pelos Institutos 

Federais de Educação, Ciências e Tecnologia e do SENAI. 
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“Currículo Crítico e Libertador na Educação Profissional”: encontradas 211 teses, após 

a leitura dos títulos e dos resumos foram selecionadas 6 teses, num filtro minucioso de leitura das 

teses, somente 1 se aproximou da temática, pois traz a fala dos alunos egressos e o que o curso 

possibilitou quanto entrada no mercado de trabalho, mas não houve em nenhuma das teses 

encontradas a menção de um currículo crítico, muito menos libertador na perspectiva freireana. 

No Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

(Portal CAPES) a partir da palavra-chave: “Educação Profissional”, foram encontrados 1.875 

artigos, após leitura do título e resumo apenas 14 artigos se aproximaram da temática somente no 

sentido de ouvir a voz dos alunos egressos da educação profissional, mas nenhum numa proposta de 

currículo crítico e libertador, mas apenas enquanto formação para inserção no mercado de trabalho. 

 Após estas buscas a próxima etapa será a sistematização dos principais dados que 

contribuirão para a presente pesquisa. 

CONCLUSÕES 

Pretende-se que este estudo contribua enquanto experiência, apresentando outra forma de se 

fazer a educação profissional. 

Apresentando um currículo crítico e libertador na educação profissional, na busca de uma 

formação para além da técnica, que forme para a humanização e para a construção de uma 

sociedade justa, fraterna, solidária e democrática para todos e todas. 
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Resumo 

Esta pesquisa pretende analisar o currículo do Projeto Escola Trabalho de Confecção, realizado no 
município de São Bernardo do Campo, no período de 2011 a 2016. Para isso buscará a partir das vozes 
dos sujeitos participantes, relatos de vivências que possibilitem identificar aspectos do currículo em 
pauta. Tendo como sustentação teórica: Freire (1987, 2011) e Santomé (2013) com a discussão sobre o 
currículo crítico e libertador e currículo escolar e justiça curricular; Arroyo contribuindo com a análise 
dos coletivos empobrecidos, perfil dos sujeitos atendidos; Paro (2014), Antunes (2017), Ramos (2011) e 
Freitas (2018) apontando as reflexões sobre o contexto histórico e a mercantilização da educação; 
Mascellani e Silva trazendo a abordagem da formação integral.  A pesquisa constitui-se pela abordagem 
qualitativa e entrevistas semiestruturadas. O estudo visa contribuir enquanto experiência da 
possibilidade de uma educação profissional na perspectiva de um currículo crítico e libertador. 

Palavras-chave: Educação profissional; Educação profissional crítica e libertadora; Currículo crítico e 
libertador. 
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil, a educação pública, na última década do século XX e nas duas primeiras décadas 

do século XXI, tem vivenciado sérias mudanças, inclusive no quesito avaliação da sua qualidade. 

Novos formatos de mensuração do trabalho desenvolvido nas escolas, adaptados da perspectiva 

mercadológica, têm ganhado relevância, servido de parâmetro para caracterizar escolas, redes e 

sistemas educacionais e redirecionado os esforços dos educadores para o alcance dos índices 

pactuados para as avaliações externas, sejam elas de alcance nacional, estadual ou municipal. 

 Alguns autores (CABRITO, 2009; CASASSUS, 2010) têm levantado questionamentos 

sobre a validade dessas avaliações externas como qualificadoras educacionais. Para Cabrito (2009), 

avaliar a qualidade educacional é uma tarefa bastante complexa e só faz sentido se o seu objetivo 

for contribuir para encontrar problemas e apontar respostas adequadas às singularidades do 

contexto. Para ele, a avaliação da qualidade educacional só faz sentido se for utilizada por um 

professor, estabelecimento ou sistema ao longo do tempo, possibilitando a comparação dos seus 

próprios desempenhos. Casassus (2010) considera que esse formato de avaliação que visa à 

prestação de contas é uma ilusão, pois o desenho das provas destoa dos processos concretos de 

aprendizagem, não refletindo nem o que os alunos sabem e nem o que os professores ensinam.  

 Apesar do crescente número de pesquisas voltado às avaliações externas, ainda são tímidas 

as abordagens que tratam da relação entre tais avaliações e o impacto sobre o currículo vivenciado. 

Da Silveira e Esquinsani (2013), ao realizarem um levantamento sobre as produções acadêmicas no 

assunto, ratificam o quanto a avaliação em larga escala tem se constituído como elemento balizador 

na organização e implementação de currículos na educação básica nas escolas públicas.  

 Na construção dos dados de uma tese de doutorado em Ensino de Ciências e Matemática, 

buscou-se compreender o percurso discursivo da política de avaliação do SAEPE a partir de cinco 

diferentes atores das principais instâncias educacionais do Estado de Pernambuco, e quais as 

influências dessa avaliação sobre o currículo na ação de uma turma de matemática do terceiro ano 

do ensino médio. Para este artigo, tomou-se como recorte uma das questões que constituíram as 

entrevistas semiestruturadas: Como você avalia os possíveis impactos da busca por melhores 

resultados nos índices do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) sobre o 

currículo da Matemática do Ensino Médio?  
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 Para a análise das respostas foi tomada como referência a Análise Crítica do Discurso de 

Fairclough. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO (SAEPE) 

O SAEPE surge no ano 2000 e tem sua relevância ampliada em 2008, quando passa a ter 

aplicação anual a partir do modelo administrativo Todos Por Pernambuco, no governo de Eduardo 

Campos, que criou o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE).  

O IDEPE é constituído por dois critérios complementares, fluxo escolar e desempenho dos 

alunos nos exames do SAEPE e tem o status de indicador de qualidade da educação pública 

estadual de Pernambuco.  

 Para elaboração dos testes que compõem o SAEPE, existem as Matrizes Curriculares de 

Referência, cujos descritores são as habilidades básicas esperadas para determinadas etapas da 

escolaridade nas disciplinas avaliadas. Os resultados anuais do SAEPE apresentam os níveis de 

proficiência por descritor. Com base nesses níveis, são traçadas estratégias (pelas gerências 

regionais de educação e pelas unidades escolares) de reversão dos resultados daqueles descritores 

mais frágeis.  

 Esse processo reverbera na organização curricular das disciplinas avaliadas, já que 

determinados conteúdos tendem a ser mais enfatizados que outros, ocupando, inclusive, o tempo 

pedagógico daqueles conteúdos que compõem a proposta curricular oficial de Matemática, mas que 

não estão explícitos na matriz de referência do SAEPE.  

AS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA E O CURRÍCULO 

 Ao pensarmos o espaço escolar na sua complexidade, observamos que o currículo se 

constitui num elemento central e estruturador dentro do que consideramos ser a função da escola. É 

ele quem orienta sobre o que deve ser ensinado e, consequentemente, o que deve ser avaliado. Por 

sua importância e abrangência, o currículo tem ganhado uma configuração política de poder e tem 

se transformado em um território de disputas (ARROYO, 2011). 

 Cada escola, em sua singularidade, possui objetivo a alcançar e metas a cumprir, conectados 

inclusive às demandas externas. Essas pretensões e os mecanismos a serem utilizados no intuito de 

as tornarem realidade norteiam o cotidiano da escola. Nenhuma escola quer ser rotulada como 

pouco producente, segundo os indicativos da política de avaliação educacional adotados. Para evitar 
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essa desagradável caracterização, o currículo de Matemática do ensino médio (uma das áreas de 

conhecimento avaliada) efetivamente vivenciado tende a se adequar ao processo de reversão dos 

resultados indesejáveis apresentados em determinados descritores do SAEPE. 

A PERSPECTIVA TRIDIMENSIONAL DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 Para a análise da resposta à questão da entrevista semiestruturada que guia a construção 

deste artigo, foi utilizada a perspectiva tridimensional da Análise Crítica do Discurso à luz das 

considerações teórico-metodológicas de Fairclough (2016), mais precisamente a partir da sua obra 

Discurso e Mudança Social, na qual o autor aborda em profundidade elementos relevantes da Teoria 

Social do Discurso. 

 A prática discursiva é uma forma particular da prática social. Portanto, é relevante se 

considerar o contexto particular no qual cada discurso é gerado e consumido. Para uma 

compreensão mais ampla, é imperativo que os discursos sejam analisados numa perspectiva 

tridimensional, atentando para as articulações entre o texto, a prática discursiva e a prática social.  

 O texto refere-se à análise textual e linguística detalhada. A ênfase é dada aos aspectos 

formais do texto ao mesmo tempo em que se busca refletir sobre o processo de organização 

utilizado por quem o profere. A prática discursiva envolve processos de produção, distribuição e 

consumo textual, cuja natureza é influenciada por fatores sociais. A prática social diz respeito à 

relação entre o discurso, a ideologia e o poder. 

IMPACTOS DA BUSCA POR MELHORES ÍNDICES DO SAEPE NO CURRÍCULO DA 

MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO  

 A questão da entrevista que guiou a discussão a seguir desse foi Como você avalia os 

possíveis impactos da busca por melhores resultados no índice do SAEPE no currículo efetivamente 

vivenciado nas aulas de Matemática do Ensino Médio?  

 Os atores educacionais que responderam à questão estão assim identificados: sujeito 1 - 

Gerente de Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais; sujeito 2 - Gerente Regional de 

Educação; sujeito 3 - professor formador da área de matemática; sujeito 4 - gestora escolar; sujeito 

5 - professor regente de matemática.  

 O sujeito 1 parece desconhecer que haja alguma forma de preparação mais específica dos 

alunos da rede pública para a realização das provas do SAEPE. Ele considera que a avaliação 
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externa corresponde à parte do currículo e que seu resultado e uma forma de diagnóstico. As 

considerações tecidas por ele parecem dispersas em relação ao que foi questionado. Observemos 

este fragmento: 

O resultado de uma avaliação externa vai nos dar condições de identificar não a 

totalidade, mas parte do que está ocorrendo na escola. [...] Para, a partir disso, tomar 

decisões conjuntas com o diretor da escola, com o professor pra que venha melhorar 

não só o índice. Melhorar o índice é consequência do que efetivamente a escola está 

fazendo, dando conta do currículo (sujeito 1). 

 O sujeito 1 leva-nos a deduzir que, para ele, é suficiente trabalhar o currículo proposto para 

os resultados virem. Ele menciona que o SAEPE capta parte do que está ocorrendo na escola. A 

nós, singularidades dos contextos escolares vistas à distância pelas instituições centrais de 

educação, valendo-se das lentes dessas avaliações, podem apresentar distorções tanto na elaboração 

dos seus diagnósticos, quanto no estabelecimento das metas a serem alcançadas.  

 O sujeito 2 vagueia na resposta, menciona que o currículo “oficial” vivenciado na sala de 

aula inclui os descritores do SAEPE. Perante a pergunta reformulada com esclarecimentos sobre o 

que se deseja saber, ele assim discorre: 

Se a gente trabalha aquele descritor que está crítico, é porque ele (o aluno) se 

enganchou em algum momento lá atrás. Então, a gente precisa voltar em alguma 

situação, lá no início, para poder contemplar esse descritor que ele tem dificuldade. A 

partir do momento que a gente volta a trabalhar aquele conteúdo, eu acho que 

contempla todo o currículo (sujeito 2). 

Esse fragmento revela-nos certa relutância do sujeito 2 em admitir que uma possível 

preparação para o SAEPE ocasiona o descumprimento do Currículo Oficial, já que o papel desta 

avaliação institucional é “qualificar a educação” e não causar embaraços ao cumprimento das 

orientações centrais. Supõe-se que recorrentes retomadas de conteúdo (revisões) dos anos anteriores 

possam absorver parte do tempo pedagógico destinado à execução integral do currículo oficial de 

um ano escolar. 

 O sujeito 3 dá sinais de ter compreendido à questão, porém apresenta resposta pouco coesa e 

entrecortada por pausas. É perceptível sua preocupação com possíveis interferências dessa 

preparação para o SAEPE sobre o currículo proposto, já que restringe os conteúdos e mecaniza a 

sua abordagem, conforme observamos nesse fragmento: 

É um problema que eu realmente me preocupo bastante. Quando a gente tá falando de 

currículo, essa busca por resultado pode criar uma ambição, uma coisa que esteja fora 
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dos pilares e objetivos da educação. [...] A gente começa a repetir... repetir... como um 

processo de memorização (sujeito 3). 

A menção “repetir... repetir...” invoca a ideia de ensino pautado em treino, visando construir 

determinadas habilidades. Abordagens dessa natureza podem atenuar o interesse dos alunos para a 

aprendizagem de conceitos matemáticos.  

 O sujeito 3 defende o trabalho do currículo proposto durante todo o percurso estudantil e 

reconhece que a fórmula que as escolas tem encontrado para minimizar a insuficiência dos 

resultados é treinar os estudantes de forma mais incisiva nos anos em que eles serão examinados. 

 O sujeito 4 parece não ter clareza sobre o que lhe foi questionado.  Fala que a escola tem 

trabalhado a questão do SAEPE de forma paralela, com o professor da disciplina de Matemática e 

com outra pessoa que dá uma aula “diferente” dentro dos descritores. Também menciona que o 

trabalho desenvolvido não impacta no currículo, porque além do reforço já mencionado, ainda há a 

contribuição de professores de outras disciplinas na escola. 

A preparação para o SAEPE não toma espaço de outros conteúdos porque é dividido 

entre os professores. E tem professores de outras disciplinas... O professor de Física 

ajuda. O professor de Geografia também, quando ele trabalha estatística (sujeito 4).  

Inferimos que as ajudas mencionadas pelo sujeito 4, oferecidas por outros profissionais, 

consistem na resolução de questões similares às do SAEPE, pelo professor voluntário e abordagens 

superficiais realizadas por professores de outras disciplinas na explanação de conteúdos das suas 

áreas.  

 O sujeito 5 foi o que apresentou um maior entendimento daquilo que lhe foi questionado. 

Posicionou-se de forma clara e expressou-se objetivamente: 

Eu acho que a matriz curricular do SAEPE deixa um pouco a desejar em questão de 

preparação para outras etapas da vida, SSA, ENEM. Eu acho que ele é mais resumido, 

mais sucinto. O impacto disso é que muitas escolas estão perdendo a identidade como 

escola, como cultura local, perdendo a identidade do seu projeto pedagógico, tentando 

vincular-se só a resultados do SAEPE. Eu não posso pensar numa escola que só 

direciona o seu trabalho para resultados do SAEPE. Eu não vejo isso como uma coisa 

boa. Também não acredito que o SAEPE vá medir a qualidade da educação de uma 

escola. Eu acho que existem outros parâmetros a serem considerados (sujeito 5). 

Há indícios nesse fragmento de uma postura contra-hegemônica, por parte do sujeito 5, em 

relação ao SAEPE como instrumento de aferição da qualidade educacional. Ele percebe a educação 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1101 

para além dos índices avaliativos, embasada noutros propósitos, voltada à preparação dos seus 

alunos para inserção no ensino superior.  

CONCLUSÕES 

 A análise dos discursos dos diferentes atores educacionais revelam traços dos seus papéis 

sociais no encadeamento discursivo, quanto mais próximos do epicentro da política educacional, 

mais reafirmam a ideia de que a busca por melhores resultados do SAEPE não impactam no 

currículo a ser desenvolvido das salas de aula de matemática do ensino médio, já que os conteúdos 

da matriz de referência do sistema avaliativo estão inclusos na proposta do currículo oficial.  

 Os atores educacionais que vivenciam mais de perto a realidade do ensino da matemática 

reconhecem que a ambição por melhores resultados nos índices de proficiência dos alunos 

impactam no formato das aulas, podendo tanto mecanizar o ensino da matemática a partir do treino 

exaustivo na resolução de listas de exercícios similares às questões que compõem tais provas, como 

também reconhecem que um trabalho escolar mais voltado à concretização dos índices do SAEPE 

pode descaracterizar os propósitos educacionais para a referida etapa de ensino, que são bem mais 

amplos do que a concretização das metas propostas pela secretaria estadual de educação. 

 Na busca pela hegemonia da política de avaliação em larga escala como qualificador 

educacional, os atores educacionais que assumem cargos de gestão preferem não considerar os 

efeitos danosos do SAEPE sobre o currículo efetivamente vivenciado na matemática do ensino 

médio, já os atores cujas práticas estão mais atreladas ao ensino reconhecem que a necessidade de 

atingir os índices propostos compromete o ensino da matemática no ensino médio.    
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Resumo 

Como você avalia os possíveis impactos da busca por melhores resultados nos índices do Sistema de 
Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) sobre o currículo da Matemática do Ensino Médio? A 
referida questão compôs uma das perguntas da entrevista semiestruturada que constituiu parte dos 
dados levantados para a elaboração da tese de doutorado do primeiro autor. A análise das respostas 
dadas à referida questão por cinco atores educacionais que assumem diferentes papéis no percurso 
discursivo da política de avaliação em larga escala é o que constitui o cerne deste trabalho. No processo 
analítico das referidas respostas, foram utilizadas as contribuições da Análise Crítica do Discurso 
(ACD) de Fairclough, valendo-se mais precisamente da concepção tridimensional do discurso, a qual 
considera as interações entre: o texto, a prática discursiva e a prática social. Verificou-se que os atores 
educacionais cujos papéis estão vinculados à gestão (Gerente de Avaliação e Monitoramento das 
Políticas Educacionais, Gerente Regional de Educação e Gestora Escolar da unidade do campo de 
pesquisa) foram mais reticentes nos seus posicionamentos e defenderam que o currículo trabalhado é o 
currículo oficial, enquanto os atores (Professor Formador e Professor da Disciplina de Matemática) que 
estabelecem um contato mais próximo à sala de aula conseguiram explicitar melhor seus 
posicionamentos, reconhecendo, inclusive, que para além daquilo que é determinado pelo currículo 
oficial, há especificidades locais que influenciam e orientam o currículo na ação, assim como admitiram 
que as demandas por melhores resultados nos índices do SAEPE interferem nos conteúdos 
efetivamente desenvolvidos nas aulas de matemática do ensino médio.   

Palavras-chave: SAEPE; Impactos; Currículo; Matemática; Ensino Médio. 
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INTRODUÇÃO 

O tema avaliação causa estranhamento, por estar relacionado na maioria das vezes à 

atribuição de notas, conceitos, na qual predomina a ideia de classificação entre os melhores e os 

piores, aprovados e reprovados. Para chegar a este ranking são utilizados instrumentos avaliativos, 

tais como a prova, geralmente aplicados ao final de períodos letivos. Esteban (2003, p.22) ao 

declarar que “[...] a avaliação como processo de classificação é limitada por ter em sua raiz a 

homogeneidade”, reforça a perspectiva da simplificação, o que não corresponde à pluralidade 

existente na sala de aula.   

Autores como Luckesi (2011) e Perrenoud (1999) questionam em suas obras a avaliação 

como uma prática centrada na promoção do aluno, a consideram uma forma de controle e reforçam 

a necessidade de professores e alunos compreendê-la como parte do ato pedagógico. A concepção 

formativa deveria prevalecer no sistema educacional, discutindo a avaliação da aprendizagem como 

acompanhamento do desempenho do aluno, valorizando todo o processo, considerando tanto 

aspectos individuais como coletivos (LUCKESI, 2011), tendo como foco principal a aprendizagem 

e não a nota.  

No ensino superior, em especial nos cursos de Licenciaturas, a visão de avaliação não foge 

muito a regra classificatória. Segundo Chaves (2003) ainda que os professores universitários e 

acadêmicos estejam sendo submetidos às mudanças educacionais, e tenham consciência de que é 

preciso avaliar o processo, considerando os erros sinalizadores da aprendizagem em construção, as 

avaliações tanto externa quanto interna, em muitas situações não estão dispostas a discutir, analisar 

e compreender como tais implicações interferem no processo de ensino e aprendizagem 

As mudanças com relação à avaliação da aprendizagem dificilmente ocorrerão de forma 

isolada, ou seja, desvinculadas dos projetos pedagógicos. Neste sentido, Chaves (2003) afirma que 

somente por meio de ações conjuntas e reflexivas é que as práticas avaliativas no ensino superior 

atuarão de forma integrada aos objetivos acerca do ensino e da formação desses futuros docentes, 

possibilitando a aprendizagem deles. 

Partindo da ideia de que os licenciandos precisam vivenciar diferentes formas de avaliação 

durante sua formação e que estas vivências servirão para (re)organizar suas práticas tanto no estágio 

supervisionado como na vida profissional, justifica-se o interesse em analisar o Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC) de uma licenciatura interdisciplinar, com o propósito de compreender as 
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concepções sobre avaliação da aprendizagem expressas no PPC do Curso de Ciências da Natureza - 

Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, campus Dom Pedrito (2013-2017). 

METODOLOGIA 

O estudo possui caráter misto, com objetivos explicativos e procedimentos caracterizados 

como pesquisa documental, cuja coleta de dados está restrita a documentos denominados fontes 

primárias, em específico o PPC do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura, da Universidade 

Federal do Pampa - UNIPAMPA, campus Dom Pedrito, nas suas duas versões 2013 e 2017. 

Os resultados foram organizados através da análise de conteúdo, perpassando as três fases, 

descritas por Bardin (1977). Na pré-análise ocorreu a familiarização com o PPC, quatro versões 

estão disponíveis no site do curso: 2013, 2015, 2017 e 2019. Optou-se intencionalmente pelas 

versões 2013 e 2017, por contemplarem versões originais. Na sequência realizou-se uma leitura 

preliminar destes documentos.    

A exploração do material iniciou pela busca da palavra avaliação em ambos os documentos. 

Após essa localização e sabendo da presença de elementos para a análise realizou-se a leitura 

integral para identificar as categorias. Neste estudo apresenta-se uma das quatro categorias 

principais analisadas, delimitada como: presença de indicadores de avaliação e de avaliação da 

aprendizagem no PPC da Licenciatura em Ciências da Natureza, subdividida em: Total de 

expressões em cada PPC (menções a avaliação e menções a avaliação da aprendizagem); 

Detalhamento das expressões no sumário de cada PPC e relação das concepções com o artigo 24, 

inciso V LDB 9394/96. 

Por último o tratamento dos resultados, realizado através da interpretação dos dados obtidos 

respaldados no referencial teórico, apresentado na sequência. 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO PPC DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA 

NATUREZA  

Ao analisar os PPCs (2013 e 2017) da Licenciatura em Ciências da Natureza, constatou-se 

que ambos apresentam indicadores relacionados à avaliação e a avaliação da aprendizagem, o 

detalhamento é apresentado no Gráfico 1.   

No que tange ao quantitativo de expressões constata-se que no PPC 2013 a expressão 

avaliação é mencionada 51 vezes, destas 13 estão relacionadas com a avaliação da aprendizagem, já 
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no PPC 2017 houve 112 menções e apenas oito delas se relacionam a aprendizagem. Constata-se o 

aumento da menção de avaliação na versão atual do PPC, mas a diminuição da discussão sobre 

avaliação da aprendizagem. 

O Quadro 1 foi construído com a intenção de apresentar em quais seções dos sumários de 

ambos os PPCs constam trechos relacionados a avaliação e percebe-se que no PPC 2013 se 

concentra na organização curricular (41 vezes), item subdividido em: matriz curricular (01), 

ementas (27), metodologias de ensino e avaliação (04), flexibilização curricular (nenhuma) e 

integralização curricular (09).  

No PPC 2017 a expressão avaliação aparece em todos os itens do sumário, sendo que 

prevalece também na organização curricular (37 vezes), seguido pela avaliação (36 vezes). Cabe 

destacar que este item se subdivide em: avaliação institucional (25), autoavaliação do curso (11) e 

ações para o acompanhamento de egressos (0). 

Ao analisar mais especificamente o item sumariado como avaliação, constata-se que no PPC 

2013, há cinco 05 da palavra avaliação, porém nenhuma relacionada a avaliação da aprendizagem, 

já no PPC 2017, são mencionadas 36 vezes a palavra avaliação no geral sendo que dessas apenas 

uma está relacionada a avaliação da aprendizagem, o qual segue: 

A avaliação do discente é processual, cumulativa e contínua, prevalecendo os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforme Resolução 29/2011, 

contribuindo para a construção do conhecimento do aluno e de sua autonomia 

intelectual. (UNIPAMPA, 2017, p. 148 – grifo nosso). 

É possível perceber que o excerto condiz com a concepção de avaliação 

formativa/mediadora, pois está diretamente relacionada à aprendizagem dos discentes, levando em 

consideração a construção do conhecimento que será adquirida ao longo do curso.  

A análise relacionada ao quantitativo da expressão avaliação da aprendizagem revela que no 

PPC de 2013, 13 menções estavam relacionadas à avaliação da aprendizagem, enquanto, no PPC 

2017 foram encontradas oito.  

Ao analisar estas 21 menções, explicitadas suscintamente no quadro 2, percebe-se que são 

fundamentos que tem como base o artigo 24, inciso V, da LDB 9394/96: 

[...] V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 

os de eventuais provas finais; 
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[...] e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos; (BRASIL, p. 17-18, 1996). 

Em relação à avaliação contínua e cumulativa contatou-se que as duas versões estão de 

acordo com o previsto na LDB, sendo que esta requer uma flexibilidade no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, pois esta forma de avaliar permite que os alunos relacionem fatos do seu 

cotidiano com as situações expostas em sala de aula, compartilhando assim os conceitos 

desenvolvidos durante as aulas. (HERNANDEZ, 1998). 

No mesmo sentido para Guimarães (2003, p. 65) a avaliação contínua “[...] realiza-se 

concomitantemente ao desenvolvimento das atividades; permite a retroalimentação do processo e os 

ajustes rápidos ao se detectar falhas, reorientando a ação”.  Permitindo assim uma avaliação desde o 

planejamento até sua execução.  

Mesmo que a avaliação processual não esteja explícita no texto dos PPCs, as características 

de continuidade indicam o caráter processual, definida por Behrens (2005) como aquele que 

permite reconhecer o desenvolvimento do aluno, percebendo suas individualidades, limites e 

qualidades proporcionando um melhor desenvolvimento e uma aprendizagem significativa. 

Sobre a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos está explícito somente 

no PPC 2017 seguindo as regras da resolução 29/2011 que estabelece as normas básicas de 

graduação, controle e registro das atividades acadêmicas (UNIPAMPA, 2011). 

No que tange a prevalência de resultados ao longo dos períodos interpreta-se a partir do 

trecho: [...] “flexibilização no formato e na utilização dos instrumentos de avaliação” (UNIPAMPA, 

2017, p. 147), que os docentes possuem autonomia na escolha dos instrumentos avaliativos, bem 

como na frequência.  

Em relação a obrigatoriedade da recuperação o PPC 2013 prevê exatamente o contrário ao 

estabelecido pela lei, ao afirmar que nas disciplinas de estágio supervisionado “não serão previstas 

atividades recuperatórias”. Já no PPC 2017, mesmo não havendo menções sobre como e de que 

forma serão as recuperações, entende-se que a flexibilização no formato e nas escolhas dos 

instrumentos avaliativos permite ao professor escolher como se dará esta recuperação.  A palavra 

recuperação por si só já remete ao ato de repetir, retornar, voltar, para tal voltasse ao passado ou se 

tenta paralisar a continuidade da aprendizagem a fim de recuperar o que não foi apreendido como se 

a aprendizagem fosse um caminho linear (HOFFMANN, 2001). 
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Hoffmann (2001, p.33) destaca que “[...] a grande aventura do educador consiste em 

prosseguir na diversidade, valorizando a multiplicidade de caminhos percorridos pelos vários 

alunos, investindo na heterogeneidade ao invés de buscar a homogeneidade”, onde a importância da 

recuperação se faz necessária para complementar a aprendizagem desses alunos.  

As mudanças conceituais de avaliação da aprendizagem foram analisadas e foi possível 

constatar que o PPC 2017 possui a presença de três dos quatro indicativos extraídos do artigo 24, 

inciso V da LDB. Ficando descoberta apenas a questão com relação à recuperação, sinalizando a 

importância da retomada deste aspecto no Curso. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho partiu da análise do PPC (dos anos 2013 e 2017) da Licenciatura em 

Ciências da Natureza da UNIPAMPA, campus Dom Pedrito, com a finalidade de compreender 

quais as concepções e mudanças sobre avaliação da aprendizagem estão expressas. Em todo e 

qualquer curso o ato de avaliar deve cumprir a legislação vigente, e a análise comprovou que nas 

duas versões analisadas, as concepções avaliativas, definições, elementos indicadores de avaliação e 

a forma como os resultados são explorados estão fundamentados na LDB 9.394/96. 

Considera-se que o presente estudo poderá contribuir para as discussões acerca da avaliação 

na formação inicial de professores de Ciências da Natureza, pois sinaliza a importância das 

comissões de curso estar conscientes da importância em investir tempo nas discussões sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pela avaliação e pela estruturação do PPC, pois 

estes implicam na qualidade do ensino superior e concomitantemente na educação básica. 
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Resumo 

Partindo da necessidade de uma maior discussão sobre a avaliação da aprendizagem na formação de 
professores, esta pesquisa tem como objetivo compreender as concepções e as mudanças sobre 
avaliação da aprendizagem expressas no Projeto Pedagógico de Curso da Licenciatura em Ciências da 
Natureza de uma universidade pública da região da Campanha Gaúcha. Metodologicamente 
caracteriza-se como mista, explicativa e documental. A análise dos resultados perpassou a leitura dos 
documentos legais, a exploração do material através da busca pela palavra avaliação e avaliação da 
aprendizagem, a identificação das categorias, a organização em quadros e gráficos, e o tratamento dos 
resultados. Neste estudo discute-se uma das quatro categorias analisadas: presença de indicadores de 
avaliação e de avaliação da aprendizagem no PPC da Licenciatura em Ciências da Natureza. Destaca-se 
que no PPC 2013 a expressão avaliação é mencionada 51 vezes, sendo que destas 13 se relacionam a 
avaliação da aprendizagem, já no PPC 2017 das 112 menções, oito estão associadas a aprendizagem. 
Através da identificação da expressão no texto legal dos dois documentos é possível aferir a 
concentração, 41 e 37 vezes, na parte denominada organização curricular. No que tange aos indícios de 
concepção avaliativa constata-se ao cumprimento da LDB, considerando a construção do 
conhecimento ao longo do curso, de forma cumulativa e com prevalência dos aspectos qualitativos. 
Apresenta fragilidade pela ausência de previsão da recuperação paralela no estágio supervisionado. As 
contribuições deste estudo para a formação inicial de professores sinalizam a importância da comissão 
de curso estar consciente da importância em investir tempo nas discussões sobre o processo de ensino 
e aprendizagem, que perpassa pela avaliação e pela estruturação do PPC, pois estes implicam na 
qualidade do ensino superior e concomitantemente da Educação Básica. 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; Documentos Legais; Formação de Professores. 

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2016/06/com
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ANEXOS 

Gráfico 1. Quantitativo da Expressão Avaliação e Avaliação da Aprendizagem nos PPCs 

 
Fonte: Autores (2019). 

 
Quadro 1. Demonstrativo da localização da expressão avaliação nos PPCs (2013 e 2017) 

Local do PPC 2013 2017 
Contextualização X X 

Organização didático-pedagógica  X 

 Concepção de Curso  X 

 Dados do Curso  X 

 Organização Curricular X X 

 Avaliação X X 

 Recursos  X 

Total 51 112 
Fonte: Autores (2019). 

 
 

Quadro 2. Relação entre os fundamentos sobre avaliação da LDB e os PPCs 

LDB PPC 2013 PPC 2017 
Avaliação contínua e cumulativa X X 

Prevalência dos aspectos qualitativos  X 

Prevalência dos resultados ao longo dos períodos 
(processo) 

 X 

Obrigatoriedade de recuperação X  
Fonte: Autores (2019). 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo integra pesquisa mais ampla que visa compreender modos de apropriação e uso 

de resultados da avaliação externa à escola no âmbito da alfabetização, no município de Sabará, 

Minas Gerais. Face ao enfoque na alfabetização, a pesquisa será realizada a partir da discussão de 

dados oriundos do Programa de Avaliação da Alfabetização do Estado de Minas Gerais (Proalfa). 

O Proalfa compõe o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública 

(SIMAVE)1. Criado em 2005 e implementado oficialmente no ano seguinte, esse programa 

avaliava, até 2018, os alunos do 2° e 3º anos do Ensino Fundamental (E.F.) em Língua Portuguesa. 

Em sua acepção inicial, foi implementado com ênfase diagnóstica, com o propósito de identificar 

níveis de alfabetização, leitura e escrita em Língua Portuguesa. Naquele momento, era orientado 

pela acepção de que a avaliação da alfabetização permite a obtenção de informações sobre o 

aprendizado do aluno em momento mais precoce do seu aprendizado e, ao fazê-lo, amplia as 

possibilidades de encontrar alternativas para o ensino da leitura e da escrita (CAFIERO; ROCHA, 

2008). 

A opção pelo tema tem relação com minha2 trajetória profissional na alfabetização. 

Inicialmente, no Estado do Espírito Santo, onde atuei como pedagoga e professora. Atualmente, 

como docente no Ensino Fundamental I na rede municipal da cidade de Sabará/MG, onde estou 

coletando os dados. Nestas experiências profissionais a alfabetização e a discussão dos resultados 

de desempenho tiveram lugar essencial e delinearam o recorte desta investigação, que se configurou 

a partir da necessidade de compreender como escolas da rede municipal de Sabará trabalham com 

resultados do Proalfa.  

Pelo que me foi possível perceber nos momentos de capacitação organizados pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), as professoras possuem opiniões e vivências diferenciadas 

quando o assunto é o resultado externo da alfabetização em suas escolas. Esses posicionamentos 

divergentes parecem encontrar respaldo na literatura sobre a temática que indica, também, 

posicionamentos distintos.   

 
1 O SIMAVE foi criado em 2000. Trata-se de uma política pública estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação 
de Minas Gerais (SEE/MG) com o objetivo de fomentar mudanças em busca da melhoria da qualidade e equidade da 
educação pública. 
2 Quando houver referência às experiências da pesquisadora, a narrativa será na 1ª pessoa. 

2 
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Nesta investigação concebemos a avaliação externa como um instrumento elaborado por 

agentes externos e aplicado no interior da escola em tese, com o objetivo de aferir o desempenho 

dos estudantes em determinada área do conhecimento. Os dados oriundos de avaliações, 

dependendo de seus modos de apropriação, podem contribuir para diagnósticos ou aprimoramentos 

no ensino. Cabe destacar que essa acepção não implica em uma visão ingênua ou reducionista de 

avaliação, pois o ato de avaliar e divulgar resultados, por si só, não define um movimento de 

mudanças, ou de tomadas de decisões, no interior da escola (ROCHA, 2014; CAFIERO; ROCHA, 

2008). Assim, trabalhamos com a premissa de que “(...) há indícios de que os resultados das 

avaliações externas podem ser usados com finalidade pedagógica, como, por exemplo, na 

adequação de práticas que visem à aprendizagem dos alunos” (CERDEIRA, 2018, p. 630). E, no 

que se refere ao debate acerca da utilização dos dados produzidos pelas avaliações externas, 

especialmente no âmbito da alfabetização, ainda há muito a avançar. 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AVALIAÇÃO EXTERNA ENTRE 2014 E 2018 

A revisão de literatura sobre avaliação externa demonstra que, a temática tem tido relevância 

no âmbito educacional e vem se constituindo num campo de reflexão crescente. “A preocupação 

com os propósitos e efeitos das avaliações, ou com o debate educacional mais amplo, tem sido alvo 

de diversos estudos e reflexões (...)” (BAUER; ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015, p. 1372). 

Na discussão sobre as principais críticas e ponderações às avaliações em larga escala, Bauer; 

Alavarse; Oliveira (2015) afirmam que estamos distantes de um consenso acerca da aceitação de 

tais avaliações, embora considerem que essas avaliações têm potencialidades que contribuem para o 

avanço da educação. 

Pode-se dizer que, de modo geral, a literatura sobre o tema se estrutura em torno de duas 

grandes vertentes. De um lado, há um conjunto de pesquisas que tece críticas à avaliação externa, 

entendendo-a como fortalecimento do Estado regulador e com uma forte ênfase na discussão das 

políticas de prestação de contas (accountability). Ou seja, a avaliação é vista como um instrumento 

de responsabilização e culpabilização da escola e seus sujeitos, redução do currículo, culpabilização 

do professor etc. 

De outro lado, tem-se um conjunto de trabalhos que, embora reconheça os limites das 

avaliações externas e os riscos de esvaziamento de sua dimensão diagnóstica, considera suas 

potencialidades para reflexões sobre o ensino. Nessa direção, autores como Machado; Alavarse 

(2014, 2015) destacam que as avaliações e seus resultados não devem ser desprezados, pelo 

3 
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contrário, compreendidos em suas potencialidades, sobretudo na contribuição para a construção de 

alternativas pedagógicas não somente para as políticas, mas também para as escolas, pois configura-

se num instrumento para a ampliação da qualidade da educação nas escolas. Embora questionem 

alguns usos, como por exemplo, bônus para os docentes, rankings e estímulo a competições entre 

instituições de ensino públicas. Segundo eles 

Usar os resultados das avaliações externas como accountability é retirar desse 

instrumento diagnóstico todo seu sentido pedagógico e educativo, aniquilando seu 

potencial de incidir positivamente no ensino-aprendizagem para melhorar a qualidade 

do ensino (MACHADO; ALAVARSE, 2015, p. 75).  

Embora não percam de vista essa dimensão crítica, os autores evidenciam as possibilidades 

da avaliação externa como instrumento que contribui para o diagnóstico dos aprendizados. 

Também, enfatizam que metas qualitativas e quantitativas podem embasar as análises da escola, 

numa articulação entre a avaliação externa e autoavaliação (MACHADO; ALAVARSE, 2014; 

MACHADO; ALAVARSE, 2015). 

Concordamos que embora não possamos ser ingênuos na discussão da avaliação, “(...) a 

obtenção e análise dos dados de desempenho permite ao sistema, às instituições e aos professores 

confirmar o que fazem, ou redirecionar metas e fundamentar ações de enfrentamento dos problemas 

identificados” (ROCHA, 2014). 

É nessa perspectiva que procuramos compreender modos de apropriação e uso dos 

resultados da avaliação externa da alfabetização em escolas públicas de ensino fundamental de 

Sabará, Minas Gerais. A opção por esse município decorre da minha atuação como professora, na 

Rede Municipal.  

Localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, a cerca de 15 km da capital, a 

população de Sabará é estimada em 135.421 habitantes, sendo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)3.  

Considerando-se as escolas públicas, urbanas e rurais, há, em Sabará, 47 escolas de ensino 

fundamental e um total de 14.695 matrículas no ano de 2018, sendo 8552 nos anos iniciais. No 

mesmo ano, havia 765 docentes. Da rede municipal participaram do Proalfa, em 2018, 27 escolas 

dos anos iniciais do ensino fundamental, especificamente, os estudantes dos 2º e 3º anos, nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  

 
3 IBGE – Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sabara/panorama. Acesso: 27 Ago. 2019. 

4 
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METODOLOGIA 

A pesquisa fundamenta-se na metodologia de estudo de caso, tendo como lócus de coleta de 

dados empíricos, escolas públicas dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de 

Sabará/MG. A pesquisa envolve diretores escolares, pedagogos, professores do 3º ano do E.F. e 

gestores da Secretaria Municipal de Educação. 

Para a identificação das escolas de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental que comporão o 

estudo foram utilizados os seguintes critérios: [1] análise dos resultados das escolas em uma 

avaliação externa em alfabetização entre 2015-2018; [2] identificação dos indicadores de nível 

socioeconômico disponibilizado pelo INEP; [3] contatos com uma das duas gestoras da rede que 

acompanha as escolas do município e [4] informações disponibilizadas por professores. 

Como o Proalfa não coleta dados sobre INSE4, tomamos por base dados da Prova Brasil5, 

coordenada pelo INEP. Aliaram-se a esses dados, as informações geoespaciais e de desempenho 

obtidas a partir de entrevistas informais com uma das gestoras da Rede. 

Com base nessa triangulação de informações identificamos duas escolas que apresentam 

regularidade/progressão dos resultados nos padrões de desempenho nas edições entre 2015 a 2018. 

Neste estudo considera-se a hipótese de que escolas que apresentam regularidade e/ou 

progressão nos desempenhos estudantis em, pelo menos três edições do Proalfa (anual) utilizam 

resultados de avaliações externas para reflexão sobre o ensino. 

Como estratégia complementar na identificação de escolas que fazem uso de resultados do 

Proalfa para fazer reflexões sobre o ensino, aplicaremos um questionário com questões abertas e 

fechadas, destinado aos gestores escolares (diretor escolar ou vice-diretor) e/ou pedagogos(as) das 

27 instituições que ofertam o Ensino Fundamental I. Esses questionários foram pré-testados com 

duas diretoras, de outra rede. Nessa etapa, os instrumentos foram revisados, tendo em vista as 

dúvidas apontadas pelas duas diretoras acerca das questões propostas. 

 
4 O Inse possibilita situar o contexto econômico e social do público atendido pela escola. Esse indicador é calculado a 
partir de dados sobre a escolaridade dos pais, da posse de bens e contratação de serviços pela família dos estudantes. 
Para representar os conjuntos de escolas foram criados sete grupos, classificados como: “Mais Baixo”, “Baixo” 
“Médio-baixo”, “Médio”, “Médio Alto”, “Alto” e “Mais Alto”. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao 
_basica/prova_brasil_saeb/Resultados/2013/nota_tecnica_ondicador_de_nivel_socioeconomico_das_escolas_de_educa
cao_basica_inse.pdf. Acesso em 09 jan. 2020. 
5 A Prova Brasil é uma avaliação censitária aplicada pelo MEC aos estudantes do 5º do E.F. de escolas públicas. A 
partir 2019, terá o nome “Sistema de Avaliação da Educação Básica” (Saeb). 

5 

http://download.inep.gov.br/educacao
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Serão realizadas, também, entrevistas semiestruturadas com outros gestores da Rede 

Municipal: gestores da secretaria, de escolas e/ou pedagogos e, também, professores. Para tal, serão 

utilizadas questões norteadoras, que servirão de guia para a interlocução, que será gravada em áudio 

(CARDANO, 2017; LÜDKE, ANDRÉ, 1986; BOGDAN; BIKLEN,1994). 

Ancorados em Bardin (2009) realizaremos a análise de conteúdo dos questionários e das 

entrevistas, utilizando a técnica de codificação para a organização dos dados coletados e sua 

interpretação. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizadas várias interlocuções informais com uma gestora que atua há muito tempo 

na Rede e conhece, de perto, a realidade de cada escola e respectiva comunidade. 

Essas interações, que inicialmente visavam apenas identificar possíveis escolas em que a 

discussão e uso de resultados de avaliação ocorria, nos levaram a identificar a existência de 

diferentes movimentos no interior da Rede, voltados a análises de resultados de avaliações externas. 

Entre 1997 e 1998, essa atividade era atribuída à Gerência Escolar, com assessoria externa. Com o 

passar dos anos, em função da mudança de gestores, diretores etc., o processo foi sofrendo 

mudanças. Em 2019, as gestoras da SEMED iniciaram visitas às escolas, para orientar gestores no 

acesso aos resultados de avaliações externas. 

Na interlocução com a gestora, bem como no contato com professoras da Rede em curso de 

formação, verificou-se que as percepções têm forte orientação no destaque de “escolas boas”. 

Chamou-nos atenção, no entanto o fato de essa qualificação não se restringir às escolas de nível de 

rendimento econômico mais alto, ou com base na produção de rankings a partir dos resultados de 

avaliações externas. Outro dado importante refere-se a informações geoespaciais e de rendimento 

econômico, obtidas através de interlocuções com a gestora da SEMED, que apresentam bastante 

proximidade com os dados de INSE disponibilizados pelo INEP.  

Por fim, cabe destacar a convergência entre o fato de uma das escolas identificada como 

lócus de investigação a partir do cruzamento com dados de INSE e desempenho ter sido apontada 

inúmeras vezes como “uma boa escola” e como uma escola com elevado número de alunos com 

baixo rendimento econômico. Nas percepções de algumas professoras da Rede, os desempenhos 

obtidos por essa escola têm estreita relação com o papel exercido pela direção — hipótese que será 

investigada no trabalho de campo na instituição.  

6 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos, a temática avaliação externa vem se constituindo num campo de reflexão 

crescente em função de seu destaque no cenário educacional brasileiro, embora a análise de 

resultados seja um desafio para as escolas. 

No entanto, compreender o uso que se faz dos resultados obtidos possibilita uma reflexão 

mais sistematizada sobre as práticas pedagógicas que se constituem ou não, no interior da escola e, 

por meio dela, o aprimoramento do ensino, sobretudo na alfabetização, pois, quanto mais 

precocemente identifica-se o desempenho, mais cedo as escolas podem intervir. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta dados preliminares de uma pesquisa que visa apreender modos de apropriação 
e uso de resultados de uma avaliação externa à escola em alfabetização, na rede municipal de 
Sabará/MG. De natureza qualitativa, a pesquisa fundamenta-se na metodologia de estudo de caso. 
Envolve a análise e cruzamento de dados de desempenho, geoespaciais e de rendimento econômico, 
aplicação de questionário online e realização de entrevistas. Para a identificação das escolas tomou-se 
como ponto de partida a análise dos resultados de cada escola em particular. Entendemos que a 
existência de regularidade e/ou progressão nos desempenhos estudantis em, pelo menos três edições 
dos testes do Programa de Avaliação da Alfabetização do Estado de Minas Gerais (Proalfa), indiciam 
que há presença, naquele contexto, de estratégias voltadas à discussão e uso de resultados de avaliações 
externas para refletir sobre o ensino. A esses dados, procuramos articular resultados de desempenho de 
Língua Portuguesa, no 3º ano no Proalfa com os indicadores de nível socioeconômico (INSE), 
divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Procuramos, também, analisar percepções sobre desempenho, rendimento econômico e questões 
geoespaciais do município a partir de contatos com uma das gestoras que acompanha as escolas 
municipais e de informações disponibilizadas por professores. A combinação desses dados nos 
permitiu identificar duas escolas com progressão nos desempenhos e perfis de rendimento econômico 
distintos. Como resultados preliminares verificou-se que as percepções geoespaciais e de rendimento 
econômico apresentadas pelos atores municipais se aproximam significativamente dos dados de INSE 
disponibilizados pelo INEP. Foi possível também, obter indícios de que as percepções que levam as 
docentes e a gestora contactadas a destacar “escolas boas” não são vinculadas ao nível de rendimento 
econômico dos estudantes ou à produção de rankings entre as escolas, a partir dos resultados de 
avaliações externas.  

Palavras-chave: Avaliação Externa à escola; Avaliação Externa da Alfabetização; Apropriação e Uso 
de Resultados; Proalfa. 
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INTRODUÇÃO 

Estamos em um momento histórico de amplas mudanças e discussões políticas e 

ideológicas, tempos de incertezas, medos e polarizações diversas, que nos projetam para novos 

debates, inquietações e pesquisas educacionais. Incluem-se nesse cenário, as discussões sobre os 

currículos escolares, principalmente com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

Nesse trabalho, currículo escolar é entendido como um terreno de produção e de política 

cultural. Tem caráter teórico-normativo e prático, criados e recriados constantemente como suporte 

e caminho da ação educativa. Respondem a um determinado contexto histórico, sociocultural e 

político-econômico. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC):  

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Deve nortear os currículos dos 

sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas 

pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil (...) (BRASIL, 2018). 

A aprovação da nova Base Curricular trouxe questionamentos e indeterminações também 

para o campo da formação docente. São estabelecidos novos territórios político-ideológicos, de 

poder e de disputas, lançando-nos a pensar que novas territorialidades estão sendo formadas e 

impostas. Essas dimensões territoriais podem ser entendidas como um conjunto de ações, 

estratégias, comportamentos e códigos que revelam relações humanas de poder: seja ele político, 

econômico, cultural, material ou imaterial em um determinado espaço (RAFFESTIN, 1993). 

Polarizam-se opiniões favoráveis e desfavoráveis à nova política. Muitos defendem 

positivamente algumas propostas da Base, afirmando ser um caminho possível   para uma 

aprendizagem mais ativa, prática, menos segmentada e expositiva, assim por diante. Diferentes 

grupos, em contrapartida, desenvolvem debates na perspectiva de que a normativa expõe uma visão 

fragmentada e tecnicista do conhecimento e do desenvolvimento humano, ignora alguns temas 

importantes e as particularidades individuais dos alunos, dentre outras questões. 
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De forma preliminar e sucinta, entendemos que esta nova conjuntura, na medida em que se 

torna uma base hegemônica, centralizada e homogênea de currículo, traga mudanças significativas 

para o campo profissional docente e para os processos de ensino e aprendizagem. 

É nesta perspectiva de mudanças e de incertezas, do estabelecimento de novas 

territorialidades políticas e pedagógicas que surge o objetivo e a problematização orientadora desse 

artigo. Concordando com a Associação Nacional de Pós Graduação e pesquisa em Educação 

(ANPED, 2015), existem quatro objetivos de formação de professores articuladas a BNCC, que 

também se articulam com a avaliação em larga escala: qualificação profissional, competência, 

empregabilidade e avaliação de desempenho. É nessa direção que que focalizaremos nossas 

discussões, entendidas como novas formas de poder e “novos territórios” para o processo formativo 

em questão. 

Presumimos que esse movimento recente, indica-nos novas direções de construção 

ideológica e novos caminhos político-educacionais. As reflexões produzidas nestes escritos se 

pautaram em uma análise bibliográfica, na análise documental (BNCC) e em nossas indagações 

pessoais adquiridas a partir de nossas experiências como professoras, pesquisadoras da educação e 

formadoras docentes no CEMEPE (SME/PMU) - Centro Municipal de Estudos e Projetos 

Educacionais Julieta Diniz – Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia/MG. 

Nosso objetivo com esse trabalho não é fornecer bases prontas sobre o assunto, mas trazer o 

leitor para o debate, para a continuidade das discussões sobre o tema. 

NOVAS TERRITORIALIDADE FORMATIVAS: BNCC, PROFESSORES E ALUNOS 

O novo cenário político-pedagógico alvejado pela BNCC, significa um campo “fértil” para 

as pesquisas educacionais e os processos de formação docente. Nesses sentidos recentes, novas 

territorialidades se despontam, como campos de poder e disputas ideológicas.  

De acordo com Raffestin (1993, p. 67), território pode ser entendido como um “complexo 

jurídico-sócio-econômico” que modela um determinado espaço juridicamente institucionalizado 

pelo Estado Nacional. Deste termo, deriva a noção de “territorialidade”, que também segundo 

Raffestin (1993) é considerada um conjunto de ações, estratégias, comportamentos e códigos que 

revelam relações de poder (político, econômico, cultural, material ou imaterial), impetrado para 

afetar, influenciar e controlar o uso social do espaço. 
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Apesar de termos nos apropriado de alguns sentidos Geográficos para caracterizar esse 

processo de “territorização”, entendemos esses significados coerentes e úteis para o entendimento 

desse contexto, uma vez que partindo de uma análise preliminar, poderíamos dizer que novas 

territorialidades para ideais de formação humana e social estão sendo expressas com a implantação 

da BNCC. Territórios demarcados, também, na formação docente. Nesse sentido, concordo com 

Foucaut (2015), entendemos o currículo como cultura, “inexoravelmente, produzido de maneira 

agonística, contingencialmente, a partir de relações de poder” (FOUCAULT, 2015, p. 98). 

Para complementar essa ideia, Silva (2011, p. 98) afirma que: 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, curriculum vitae: no 

currículo se forja a identidade. O currículo é texto, discurso documento. O currículo é 

documento de identidade. 

Apesar de sentirmos necessário transitar por questões políticas e por conceitos relacionados 

às dimensões de “poder”, nosso foco está em refletir que essas novas territorialidades podem trazer 

efeitos significativos no cotidiano das políticas em curso relacionadas aos processos formativos na 

docência, e consequentemente, de maneira transversalizada, para o desenvolvimento dos alunos.  

A lógica curricular resultante dessa nova normatização, utilizando das colocações de 

Bhabha, (2013), resulta em um currículo “materializado” e “oculto”, também com contornos de 

enunciação. Dessa forma, entendemos o currículo como um entrecruzamento de saber e poder, 

discurso e regulação, representação e domínio.  

Miguel Arroyo (2014), em sua obra “Currículo, território em disputa?”, focaliza suas 

análises na perspectiva de que o currículo não é apenas território de disputas teóricas, mas também 

dos sujeitos da ação educativa – professores e alunos – que buscam ter suas experiências 

legitimadas nesse território curricular.  

A BNCC está articulada ao Plano Nacional de Formação de Professores (Resolução nº 2 de 

2015), que faz referência a capacitação no magistério associado aos Projetos Políticos Pedagógicos 

da Escolas (PPPs), como forma de garantia da qualidade, direitos, aprendizagem, gestão 

democrática e avaliação institucional (BRASIL, 2015, p.3-4). 

No entanto, a BNCC reduz a autonomia dos PPPs, já que a nova Base padroniza os 

conhecimentos. A partir dessas mudanças, alguns questionamentos de mostram pertinentes no que 

tange a formação docente, tanto no que se refere aos cursos de Licenciatura, quando nos programas 

de Formação Continuada.  
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Na perspectiva de Miguel Arroyo (2014), não conhecemos as trajetórias escolares sem 

conhecer as trajetórias humanas. Falar de qualificação profissional, ancorado em um currículo 

homogêneo, é trazer para as reflexões a diminuição dos protagonismos docentes, de suas visões de 

mundo, de suas intersubjetividades e culturas, premissas que dotam suas práticas profissionais de 

sentidos múltiplos. 

Pensando nesse nivelamento, ao compartilhar ideais de formação humana a partir de 

habilidades, um questionamento se desponta: como articular as diferentes trajetórias humanas 

docentes e discentes em um modelo normatizado e homogêneo de currículo? É possível pensar na 

separação entre trajetórias humanas e trajetórias escolares? 

Nesse sentido, é interessante que os cursos de formação inicial e continuada pensem em 

estratégias que também priorizem as subjetividades dos professores, suas trajetórias humanas, 

pensando também em uma “formação para as humanidades”, seus tempos de vida, suas vivências 

cotidianas, e as especificidades de seus contextos. Pensar em uma formação humana discente é 

pensar na formação humana docente, são processos indissociáveis.  

Esses agentes devem estar inseridos em uma Educação Escolar que favoreça a reflexão 

ativa, formação de consciências, que produzam avaliações críticas em relação a si e aos outros, que 

instigue liberdade de refletir e escolher suas ações. Essas construções, perpassam pela formação 

docente e formação discente - formação humana.  

Não há como homogeneizar atitudes e conhecimentos, existe sim uma universalidade 

histórica construída, mas como afirma Libâneo (2018), é uma unidade dotada de diversos.  

Partindo para um outro panorama, a BNCC em um de seus parâmetros legais, estabelece 

também “fomentar a qualidade da educação básica para atingir médias nacionais exigidas pelo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB (..)” (BRASIL, 2014, Meta nº 7, Estratégia 

7.1). Percebe-se na citação, uma visão voltada para a valorização de resultados a partir de 

avaliações externas, como a prova do IDEB por exemplo. Nessa direção, concordo com o Libâneo 

(2018), posto que esta visão de currículo é um meio de operacionalizar, nos processos de cognição, 

no comportamento dos alunos e na avaliação da aprendizagem do professor e da escola, um 

controle externo do cumprimento das finalidades de formação humana. 

Na perspectiva de Libâneo (2018), a escola se torna um lugar de aplicação de estratégias 

formativas com finalidades utilitárias e de adaptação ao contexto globalizado, neoliberal e 

competitivo do mercado de trabalho. Para o autor, tem se disseminado um modelo de currículo 
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homogêneo, configurado para atingir metas de ensino, pautado em avaliações externas e políticas 

educacionais de organismos multilaterais principalmente o Banco Mundial e UNESCO.  

Essa configuração neoliberal, tem afetado a configuração interna das escolas e suas práticas 

institucionais, facilitando para a deterioração do ensino público.  

Ainda concordando com Libâneo (2018), esse contexto submete a população como um todo, 

e mais especificamente os agentes educacionais, às leis de mercado e a mundialização econômica-

cultural. Isso tem gerado para o universo educativo uma uniformização de políticas educacionais 

em escala mundial (modelos de governança), decorrentes das avaliações externas.  

Quando se fala em currículo homogêneo, vê-se uma lógica que procura dar “o mínimo” para 

as massas, dentro de um ideal formativo que envolve o “desenvolvimento de habilidades”. Ao ler a 

BNCC, em muitos momentos do texto, é possível ver uma aproximação como o aparato produtivo – 

“ser hábil”, “ser competente”. O currículo traz uma certa ideia de “conhecimento instrumental”, 

dentro de uma concepção competitiva e tecnicista. São conhecimentos e habilidades úteis e mais no 

sentido pragmático. 

Pensando no campo do professor, Libâneo (2018), menciona que essas políticas neoliberais 

para a educação, atinge o exercício profissional pela precarização e intensificação do seu trabalho, 

pela pressão em acatar conteúdos pré-definidos externamente, pela perda de autonomia e 

desvalorização do seu trabalho, uma vez que restringe seu campo de atuação, dispõe de receituários 

sobre “conteúdos de aula”. 

 As colocações de Libâneo (2018), são provocativas e auxilia no norteamento das análises do 

atual contexto da BNCC. Foucault (2005, 2008), vai dizer que cada sociedade possui um regime e 

um estatuto de verdade. Doravante, consideramos importante investigar como estão sendo 

construídas essas verdades e a que interesse respondem, o estudo com currículos escolares 

associados aos processos formativos nos dão algumas pistas. 

Essas discussões nos permitem pensar sobre a àqueles quatro objetivos advindos com a 

BNCC para a formação docente, defendidos pela ANPED: qualificação profissional, valorização de 

competências, empregabilidade e avaliação de desempenho. Apesar de a base trazer essas 

discussões associadas aos diálogos pedagógicos, vê-se algumas proximidades com o universo 

coorporativo, que não bastam por si só. É preciso que os professores tenham uma consciência mais 

ampla sobre os processos de ensinar e aprender, como algo que ultrapasse o “conteúdo pelo 

conteúdo”, mas também com ideias de formação integral, de cidadania e de justiça social.  
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São novas territorialidades sendo formadas nos processos formativos de professores e alunos 

para a afirmação de um poder homogeneizador, pragmático, com vistas para um ideal de formação 

humana mais voltado para a lógica de mercado. 

Logicamente que precisamos pensar também nesse contexto, afinal, o trabalho é um os 

pilares que edifica nossa sociedade. Em contrapartida, esse contexto, exige atenção e cuidados por 

parte dos pesquisadores, formadores e demais profissionais da área educacional, para não tolhermos 

as humanidades necessárias ao desenvolvimento. Há de se considerar que não existe 

desenvolvimento cognitivo e de aptidões que não dê atenção considerável às dimensões humanas, 

às diversidades, às questões morais, ao vivenciado, à cultura.  

A instauração de novos currículos, muitas vezes vem associada à discursos sobre melhorar a 

qualidade da educação, como se essa busca viesse quase que exclusivamente de objetos de 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Sendo o professor mediador dessas relações, recai 

sobre ele, em alguns momentos, a responsabilização pelo fracasso escolar dos alunos e a 

deterioração do processo público educacional. Essas prerrogativas auxiliam por plasmar uma visão 

coletiva de professores desprofissionalizados, culpabilizados por estas transgressões. 

CONCLUSÕES 

A partir dessa breve discussão, ínfima, diante da complexidade do contexto, mas não menos 

importante, é preciso repensar e refletir sobre os processos formativos, tanto de professores, quanto 

de alunos. É necessário revitalizar a formação dos profissionais da educação pensando em 

estratégias que fomentem a sua valorização, seus protagonismos, suas identidades, pertencimentos e 

subjetividades. 

Essas dimensões, são igualmente importantes para a formação humana aliada ao 

desenvolvimento intelectual. O professor não pode pautar suas práticas apenas em 

condicionamentos externos e em receituários de objetos, habilidades e ações de componentes 

curriculares, mas também pensadas a partir de planejamentos intencionais, que mobilizem 

interesses e desejos pelo ato educativo.  

O conhecimento científico e pragmático não se desconecta do conhecimento da vida 

cotidiana. Educação Escolar é uma prática social. A formação humana/pedagógica inicial e 

continuada do professor, para a formação humana/pedagógica dos alunos, necessitam serem 
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pensadas na transversalização entre a formação científica, cultural, ética, política e afetiva. 

Associando humanidades, métodos, ações e habilidades, estas últimas também humanizantes. 
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Resumo 

As discussões sobre os currículos escolares se tornaram latentes com a aprovação e a implantação da 
BNCC.  A nova base trouxe questionamentos e indeterminações também para o campo da formação 
docente. São estabelecidos novos territórios político-ideológicos, de poder e de disputas, lançando-nos a 
pensar que novas territorialidades estão sendo formadas e impostas. É nesta perspectiva de mudanças e de 
incertezas, do estabelecimento de novas territorialidades políticas e pedagógicas que surge o objetivo e a 
problematização orientadora deste artigo. Concordando com a Associação Nacional de Pós-Graduação e 
pesquisa em Educação (ANPED, 2015), existem quatro objetivos de formação de professores articuladas a 
BNCC, que também se articulam com a avaliação em larga escala: qualificação profissional, competência, 
empregabilidade e avaliação de desempenho. É nessa direção que que focalizaremos nossas discussões, 
entendidas como novas formas de poder e “novos territórios” para o processo formativo em questão. 
Presumimos que esse movimento recente, indica-nos novas direções de construção ideológica e novos 
caminhos político-educacionais. É sabido que essas discussões produzirão efeitos mais amplos - em se 
tratando de uma conjuntura recende, os efeitos mais essenciais e concretos nessa direção, serão melhor 
verificados a longo prazo - mas que são construídos também, por esses diálogos mais pontuais. As reflexões 
produzidas nestes escritos se pautaram em uma análise bibliográfica, na análise documental (BNCC) e em 
nossas indagações pessoais adquiridas a partir de nossas experiências como professoras, pesquisadoras da 
educação e formadoras docentes no CEMEPE (SME/PMU). 

Palavras-chave: BNCC; Currículo; Formação Docente; territorialidades. 
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INTRODUÇÃO 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular houve diferentes desdobramentos 

no sistema educacional, incluindo repercussões nas políticas de avaliação, nos materiais didáticos e 

nos planejamentos curriculares. Por isso, interpreto como relevante a pesquisa voltada para 

investigação da BNCC. Desse modo, meu objetivo com esse pôster é interpretar a Base Nacional 

Comum Curricular como uma política para Educação Básica problematizando o uso do significante 

comum.  

Oriento o pôster pela abordagem discursiva da Teoria do Discurso (TD), de Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe, na medida em que ela colabora nas interpretações tanto das políticas curriculares, 

como das políticas de avaliação em larga escala. Logo, compreendo que todas as relações são 

construídas discursivamente e há constantes disputas e articulações na tentativa de construir 

sentidos fixos. Compreendo, ainda, que “não há estruturas fixas que fechem de forma definitiva a 

significação, mas apenas estruturação e restruturação discursivas, provisórias e contingentes” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p.252). Conforme Lopes e Macedo (2011), qualquer representação é 

provisória e parte limitada da possibilidade de significação. 

Vale ressaltar que interpreto discurso não somente como enunciação produzida por códigos 

linguísticos. Compreendo-o como regra de associação e atribuição de sentidos que estruturam 

(provisória e contingencialmente) toda forma de produção simbólica, sejam elas: escritos, imagens, 

estruturas organizacionais, práticas religiosas, disciplinares. Assumo, concordando com Oliveira 

(2018), que nenhuma materialidade pode ser realizada fora dos processos discursivos.  

A abordagem discursiva possibilita observar, de maneira imbricada, as políticas oficiais e as 

práticas cotidianas, compreendendo-as como construções sociais parciais, atravessadas por 

conflitos/contradições intrinsecamente contingentes, “oferecendo instrumentos apurados para 

identificar e caracterizar os diferentes processos envolvidos nas dinâmicas – contínuas e coexistente 

– de (re)produção, estabilização e contestação”. (OLIVEIRA, 2018, p.170) dessas práticas. 

Ao operar com a TD nas políticas curriculares, os textos investigados ganham destaque, pois 

“há, sempre, um modo de acessar o discurso que nunca está dado e se constrói em ato, na 

investigação” (DIAS; BORGES, 2018, p. 338). Desse modo, interpreto a TD como potente, na 

medida em que não está amarrada a hipóteses que antecedem a investigação, mas sim, no ato de 
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investigar que as decisões e os processos articulatórios se fazem presente, sempre de modo 

provisório e contingente.  

No que concerne ao material empírico, defendo que os sentidos de comum não serão 

encontrados e lidos como transparentes, e toda interpretação é desenvolvida por intermédio de uma 

teoria e deve ser argumentada teoricamente (LOPES, 2018). Para isso, farei uma pesquisa 

documental que se trata de uma metodologia que identifica informações “factuais nos documentos a 

partir de questões ou hipóteses de interesse” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38). Sendo assim, a 

empiria será a Base Nacional Comum Curricular por ser um documento normativo que, 

supostamente, define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação (BRASIL, 2018). Além disso, 

pretende nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil, 

indicando as competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao 

longo da escolaridade. O documento está estruturado em: Competências gerais que os alunos devem 

desenvolver ao longo de todas as etapas da Educação Básica; Competências específicas de cada 

área do conhecimento e dos componentes curriculares; Direitos de Aprendizagem ou Habilidades 

relativas a diversos objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) que os alunos 

devem desenvolver em cada etapa da Educação Básica (BRASIL, 2018). 

O COMUM NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

A centralização da BNCC é produzida como efeito da noção de comum. Tal significante não 

foi escolhido casualmente. Defendo que há intencionalidade na escolha deste significante, na 

medida em que ele está imbuído em disputas para fixar significações, na tentativa de hegemonizar 

sentidos de qualidade e de mobilizar significados que fazem apostas no entendimento do comum 

como sendo o único.  

Interpreto que esses sentidos remetem o significante comum a uma garantia da equidade nos 

processos de ensino-aprendizagem (GABRIEL, 2018) e que também são usados como artifício para 

controlar o caráter político presente nos contextos escolares. Vale pontuar que interpreto a noção 

“político” como a dimensão antagônica e conflituosa, que é própria da condição humana 

(BORGES; LOPES, 2019). 

Tal discurso empurra a diferença para a margem do debate político e pressupõe um consenso 

em torno daquilo que é considerado comum. Consoante com Mouffe (2001), entendo que cada 

consenso eclode como uma estabilização de algo fundamentalmente “(...) instável e caótico. O caos 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1130 

e a instabilidade são irredutíveis, mas isso é, ao mesmo tempo, um risco a uma oportunidade, como 

Derrida indica, uma vez que a estabilidade contínua significaria o fim da política e da ética.” 

(MOUFFE, 2001, p.22).  

Quando tratamos de uma política democrática reconhecemos que o conflito e a divisão 

jamais serão superados. Compreender “a natureza da política democrática requer uma adequação à 

dimensão de antagonismo que está presente nas relações sociais” (MOUFFE, 2001, p.21). 

Argumento, desse modo, que ao tentar sedimentar um currículo nacional a partir do sentido de 

comum, a base apresenta uma noção antidemocrática de educação, ao supor ser capaz de estabelecer 

aquilo que é necessário a todos e torná-lo obrigatório.  

Para Pereira e Oliveira (2014), o currículo comum apresenta grandes implicações para a 

autonomia docente, pois há constantes movimentos de setores governamentais que buscam regular 

o currículo e a autonomia docente a partir de mecanismos como políticas de avaliação em larga 

escala, a fim de controlar o trabalho do professor. Logo, vale refletir o quanto a padronização 

curricular gera as avaliações externas hierarquizadoras que causam a ruptura da autonomia docente 

(ANPED, 2015). Ademais, a elaboração da BNCC está voltada para produzir objetivos de 

aprendizagem que demonstram estar direcionados para a construção de testes censitários, os quais 

serão usados para a meritocracia que ignora os diferentes contextos e suas possibilidades específicas 

de ensino e aprendizagem, podendo tornar-se, assim, uma tentativa de controle verticalizado, que 

amplia os processos de segregação escolar (ANPED, 2015).  

Tal discurso é reiterado pela base ao afirmar que o documento gerará mudanças para além 

dos currículos e “influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção de 

materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais que serão revistos à luz do 

texto homologado da Base” (BRASIL, 2018, p. 05). Além disso, a BNCC responsabiliza a União ao 

considerar que está deve promover as avaliações e os materiais pedagógicos, no entanto a desobriga 

a oferecer a infraestrutura apropriada, nos estabelecimentos de ensino, bastando apenas definir os 

critérios, reduzindo o papel da União à regulação e punição: 

Compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar ações 

e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à 

elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação (BRASIL, 2018, p. 21). 

Macedo (2015) dialoga com a noção de comum problematizando os discursos, que por vezes 

legitimam o comum e o universal como indispensáveis para que a educação escolar seja direito de 
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todos. A autora pontua, ao considerar as especificidades de alguns regimes escolares, quando esse 

comum universal é levado para os currículos os problemas se tornam mais intensos, problemas 

esses que serão “apenas contornáveis pela exclusão da diferença” (MACEDO, 2015, p. 895). 

Interpreto a BNCC, concordando com Macedo (2019), como a representação da hegemonia 

de “certa concepção de educação e de escolarização” (p.41), sustentam a necessidade de um 

currículo comum na tentativa de fixar a ideia de equidade de educação a partir do significante 

comum. Concepção essa que compreende a equidade como processo homogeneizador que torna a 

diferença um obstáculo a ser superado. E as políticas de avaliação, assim, assumem a função de 

sedimentar essa hegemonia.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, interpreto que a BNCC significa comum como o que seria consensual, e 

também, necessário a todos, na tentativa de sedimentar o discurso de que só existe qualidade de 

educação quando todos têm acesso ao mesmo currículo. Mobilizando, assim, o significante comum 

como a totalização daquilo que é necessário a todos “além da garantia de acesso e permanência na 

escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a 

todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental” (BRASIL, 2018, p. 08 

grifo nosso). Sendo assim, o significante comum está em equivalência a termos como único, 

homogêneo, padrão, deslocando para fora termos como diferença, singularidade, pluralidade que 

“passam a ocupar o lugar de exterior constitutivo” (GABRIEL, 2018, n.p).  

Segundo Lopes e Oliveira (2015), a proposta da Base é parar o fluxo de significação, para 

produzir um suposto consenso em volta de apenas uma possibilidade de conhecimento a ser 

verificada nos diversos exames. De acordo com as autoras: “Afirmamos, em posição contrária a 

essa concepção, que a política (de currículo) não cessa nunca (...)” (LOPES; OLIVEIRA, 2015, 

n.p), e que sempre haverá diferentes interpretações em torno do currículo, ainda que ele seja 

hegemonicamente aceito como comum. 
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Resumo 

Neste texto, objetivo, principalmente, argumentar que a Base Nacional Comum Curricular utiliza o 
significante comum para legitimar seu discurso centralizador, gerando desdobramentos nos planejamentos 
curriculares, nos materiais didáticos e nas avaliações em larga escala, focando, principalmente nessa última. 
Para isso, parto de uma noção pós-estrutural da Teoria do Discurso (TD), de Ernesto Laclau e Chantal 
Mouffe, na qual compreende discurso como regra de associação e atribuição de sentidos que estruturam, de 
maneira provisória e contingente, toda forma de produção simbólica (OLIVEIRA, 2018). Apoiada também 
nas contribuições de autores como, Lopes e Macedo (2011), Oliveira (2018) e Mouffe (2001) na intenção de 
pensar currículo como sistema de significação. Sendo assim, defendo que os discursos que a BNCC 
apresenta como consensual e universal por meio do significante comum são tentativas de sedimentar sentidos 
de currículo e de qualidade de educação, buscando hegemonizar a concepção de escolarização e de 
educação. Vale mencionar que hegemonia será interpretada, neste texto, como um discurso particular que 
ganha, provisoriamente, caráter universal, representando a totalidade desejada, porém, essa totalidade é 
sempre precária. Por fim, interpreto que há diversas tentativas de sedimentar sentidos nas políticas de 
currículo como forma de assegurar a qualidade da educação. Essas tentativas são constantemente reiteradas 
em busca de um suposto controle de sentidos, todavia, defendo que nenhum controle torna possível cessar 
os diferentes sentidos próprios do sistema discursivo. Desse modo, por fim, interpreto que mesmo com o 
empenho da Base Nacional Comum Currículo em usar como artifício o significante comum para controlar a 
política (de currículo), as diferentes produções de sentidos em torno do currículo não cessam.   

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; comum; currículo. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi desenvolvida por alunos de Licenciatura em Pedagogia por ocasião de seu 

Trabalho de Conclusão de Curso e objetivou, primeiramente, coletar informações sobre como se 

deu a inserção do conceito de cidadania na Base Nacional Curricular Comum (2018) - documento 

oficial normativo que indica o currículo básico para a Educação Básica - e, secundariamente, 

aprofundarem-se sobre a historicidade desse documento, marcado pela controvérsia ao longo de sua 

elaboração e, diga-se de passagem, ainda envolto em mistérios quanto ao seu futuro. 

O desejo desses alunos, expresso nesses objetivos, deveu-se – principalmente – às 

preocupações com o exercício de uma atividade docente em busca da autonomia discente, pelo 

respeito ao paradigma de que o conhecimento é construído pelo aluno e não transmitido pelo 

professor e por uma educação que não esteja pautada somente pelas necessidade do mercado e, 

portanto, o lugar da cidadania no processo de ensino é fundamental, seja como elemento que define 

a relação com o aluno no percurso de aprendizagem, seja como resultado esperado desse percurso.  

Como a Base Nacional Curricular Comum (BNCC ou Base), para o bem e para o mal, 

apresenta-se como desafio curricular a esses jovens professores, defendemos a necessidade de nos 

apropriar desse documento tanto quanto devemos nos apropriar dos currículos municipais e 

estaduais que definem nossas escolhas docentes. Por questões metodológicas, essa pesquisa 

concentrou-se na parte introdutória da BNCC e na seção relativa aos anos iniciais da Educação 

Básica.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Cidadania é um conceito carregado de historicidade e que remete às lutas de indivíduos e 

grupos por seus direitos políticos, civis e sociais e, é, justamente, nesse tripé de direitos que ele 

deve ser compreendido. Ademais, o conceito de cidadania tem tanto uma dimensão individual, 

singular, no que diz respeito ao cotidiano dos cidadãos, quanto coletiva, englobando tanto a 

sociedade civil (e seu engajamento) quanto o Estado (na promoção de políticas públicas que 

fomentam ou consolidam a cidadania).  

No sentido clássico, grego, cidadão é aquele que tem pleno acesso e gozo dos direitos que a 

cidadania enseja (naquele contexto, direitos políticos principalmente), mas, na sociedade de classes 

capitalista contemporânea, marcada pela desigualdade social, que lhe é – inclusive - inerente, a 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1135 

noção de cidadania é carregada da noção de uma “igualdade inerente” (CHIARO, 2007, p.62) e que, 

segundo Marshall (1967, p. 76), a reinvindicação pela cidadania “equivale a uma insistência por 

uma medida efetiva de igualdade”.  

Portanto, a “medida da igualdade” – supondo ser possível quantificá-la – deve levar em 

conta as condições sociais, políticas e econômicas concretas da sociedade e aquelas que 

possibilitam aos indivíduos e grupos atuarem os territórios de disputa pela cidadania: 

(...) isto significa que cada indivíduo deve fomentar a busca e a construção coletiva de 

direitos, o exercício da responsabilidade com a coletividade, o cumprimento de regras 

e de normas de convivência. (DALLARI, 1998 apud CHIARO, 2007, p.73) 

 No Brasil, considerando os desafios da desigualdade e exclusão sociais, à educação cumpre 

o papel de fomentar a referida “igualdade inerente” que a cidadania pressupõe e é através das 

políticas públicas que esse papel se efetiva, afinal “a educação é uma política pública 

manifestamente de Estado” (SILVA, 215, p.331).  

A Base, com todas as suas “disputas pelos sentidos das políticas e dos currículos formais” 

(além dos não formais), é instrumento de uma política pública educacional cuja própria história foi 

marcada, primeiro, pelo debate e, depois, pelo rompimento com os atores que a planejaram: 

A Base não enfrenta mais o debate da autonomia e descentralização, mas enfrenta 

agora inimigo maior que, na verdade já estava à espreita: a vitória do privado sobre o 

público que se realiza através da usurpação do poder por determinados grupos para 

garantir o monopólio dos meios administrativos e legais. (MEUCCI, 2016, p. 6) 

Segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE), a Base “contribui para promover a 

equidade educacional” (BRASIL, 2017, p. 4) no país ao determinar os conteúdos curriculares que 

os alunos têm o direito de aprender ao longo das etapas da educação básica. Tal currículo nacional 

foi previsto pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 210, que definiu “Serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 2000, p.101).    

Cumpre ressaltar que os referidos conteúdos propostos na Base devem compor 60% dos 

currículos estaduais e municipais, sendo que os 40% restantes sejam ocupados por outros conteúdos 

que reflitam suas diversidades culturais e especificidades regionais. A Base propõe como o objetivo 

do processo de aprendizagem o desenvolvimento de dez competências a serem desenvolvidas pelos 

alunos, sendo que a promoção da cidadania é uma delas.  
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Como os autores da pesquisa irão atuar nos anos iniciais da Educação Básica e que estes 

compreendem o período no qual a criança está sendo inserida no contexto da alfabetização, espera-

se que esse indivíduo adquira, através do desenvolvimento da competência da cidadania, o poder de 

agir coletivamente, com autonomia, responsabilidade e determinação, tornando-se protagonista de 

sua formação, mediados por educadores comprometidos com os ideais de igualdade que a cidadania 

pressupõe.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O problema da pesquisa pode ser assim definido: quantas vezes e em que contexto a palavra 

cidadania (e suas derivações: cidadã, cidadão) foi introduzida no texto na Base? O documento da 

BNCC foi, portanto, nossa fonte de pesquisa e o conceito de cidadania, nosso objeto. A coleta de 

dados deu-se a partir dos arquivos da Base disponibilizados pelo site do Ministério da Educação 

(MEC) e o recorte contemplou as seguintes partes do documento: 1. Introdução; 2. Estrutura da 

BNCC; e, 4. Etapa do Ensino Fundamental, nas páginas relativas às séries iniciais do Fundamental 

(1º ao 5º ano). 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa tanto qualitativa, dado o enfoque na definição 

do próprio objeto, quanto quantitativa, dada a busca por quantificar as ocorrências do objeto e a 

possibilidade de alcance instantâneo do resultado numérico (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A 

pesquisa também tem caráter documental e exploratório, pois entende-se que abre espaço tanto para 

outras fontes documentais quanto conceitos.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados apresentados na BNCC, de modo geral, obedecem à uma hierarquia na qual cada 

componente curricular está subordinado às competências específicas de sua área do 

conhecimento e que, por sua vez, propõe competências específicas a serem desenvolvidas. 

Vinculados a cada componente estão as unidades temáticas (ou práticas de linguagem, no caso de 

Língua Portuguesa), que apresentam seus respectivos objetos de conhecimento e, vinculados a 

eles, as habilidades a serem desenvolvidas e que foram codificadas, conforme exemplo a seguir: 

EF12LP10. A coleta de dados considerou, portanto, a posição da palavra cidadania (e suas 

variações) ao longo dessa hierarquia bem como os casos em que a palavra surge em um contexto 

argumentativo, por exemplo, na exposição dos objetivos de determinada área do conhecimento.  
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Encontramos 36 ocorrências do termo cidadania (e suas variações) ao longo do recorte feito 

no documento, sendo nenhuma delas na seção relativa à Estrutura da BNCC. O componente 

curricular com maior número de inserções foi Língua Portuguesa (7), seguido por Geografia, 

História (5, ambos), além da parte da Introdução (5). Em terceiro lugar, Ensino Religioso (4). 

Somadas, essas ocorrências (26) equivalem a mais de dois terços do total (72%). A tabela 1, em 

Anexos, apresenta a distribuição dessas ocorrências.  

 Em Língua Portuguesa, o termo cidadania está relacionado aos objetos de conhecimento 

relativos à compreensão em leitura e escrita colaborativa e proposto como habilidades a serem 

desenvolvidas, ou seja, foi concretamente inserido no processo de aprendizagem como, por 

exemplo, na habilidade  

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos, 

vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo 

com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. (BNCC, 2018, p. 124) 

 Em História, o termo está relacionado ao objeto de conhecimento relativo à “cidadania, 

diversidade cultural e respeito às diferenças” (p. 414) e é proposto nas habilidades como, por 

exemplo em “(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à 

diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos” (p. 415). Destaca-se ainda que esses foram os 

únicos componentes curriculares a inserirem o termo em suas habilidades. A tabela 2, em Anexos, 

apresenta a distribuição dessas inserções. 

Em Educação Física e Ensino Religioso, o termo aparece nas competências específicas 

como “direito do cidadão” (p. 223), na primeira, e “exercício da cidadania” (p. 437), na segunda. 

Em Geografia, surge nas unidades temáticas que propõem abordar “o sujeito e seu lugar no 

mundo” (p. 362) e “natureza, ambiente e qualidade de vida” (p. 365) como “exercício da cidadania” 

(p. 365) e “cidadão ativo” (p. 362).  Portanto, fazem parte dos fundamentos dos componentes, mas 

não foi proposto como habilidade concreta a ser desenvolvida. A tabela 3, em Anexos, apresenta a 

distribuição das inserções nos demais componentes curriculares, excetuando os descritos na tabela 

2. 

Embora o documento da BNCC não faça referências explícitas aos autores e obras que 

norteiam suas diretrizes, a não ser os seus marcos legais, Saviani (2003, p. 27) ressalta que toda 

prática educativa tem “um sentido político em si” e, portanto, podemos supor que existam 

pressupostos pedagógicos, políticos e filosóficos que nortearam as ideias e propostas desse 
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documento. Nesse sentido, o conceito de cidadania aparece na parte Introdutória do documento 

como: parte da definição do conceito de competência (p. 8, 13); inserido em uma das competências 

da Educação Básica (p. 9); marco legal da BNCC (artigo 205 da Constituição Federal) (p. 10) e 

fundamento pedagógico (p. 12). 

Portanto, a análise das 36 ocorrências do cidadania (e suas variações), na Base, no recorte 

feito na pesquisa, revelam que: 

• 44% (16) estão relacionadas à fundamentação teórico-pedagógica do documento, das 

áreas de conhecimento ou dos próprios componentes curriculares;  

• 22% (8) estão relacionadas diretamente a objetos de conhecimento ou habilidades; 

• 17% (6) estão relacionadas à fundamentação teórico-pedagógica de unidades 

temáticas; 

• 14% (5) estão relacionadas a competências específicas; 

• 3% (1) está relacionada a um dos marcos legais da BNCC. 

CONCLUSÕES 

Os dados observados apontaram uma maior ocorrência do conceito de cidadania, na Base, 

em situações de fundamentação teórico-pedagógica (44% + 17% + 3%) e menos em situações 

concretas de ensino-aprendizagem (22% + 14%), ou seja, está relacionado mais aos fundamentos da 

política pública que o documento representa do que à prática docente proposta em termos de objetos 

de conhecimento e habilidades a serem desenvolvidas no processo de aprendizagem. Ressaltamos 

ainda a única ocorrência do conceito nos componentes Arte, Língua Inglesa e em Ciências da 

Natureza.  

Não temos elementos para inferir se o total de 36 inserções é demasiado, suficiente ou 

insuficiente, mesmo porque seriam necessárias outras investigações acerca de outros conceitos, 

inclusive aqueles afins aos de democracia, como autonomia e participação, por exemplo. Nesse 

sentido, esperamos que essa pesquisa possa incentivar outras iniciativas tanto em relação à Base 

quanto aos currículos dela derivados, municipais ou estaduais.  

A presença do conceito de cidadania nos fundamentos teórico-pedagógicos da BNCC é 

extremamente importante e necessária uma vez, por tratar-se de um documento normativo, os 

demais currículos municipais e estaduais repercutirão e até expandirão essa presença.  Não obstante, 
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para além dos fundamentos é necessário ampliar sua inserção nos próprios objetos de conhecimento 

e habilidades propostos em cada componente curricular, ou seja, dar diretrizes específicas aos 

professores sobre os objetivos de aprendizagem que farão parte de seus planos de aula, isto é, em 

sua prática cotidiana.  

Por fim, acreditamos que seja necessário transpor (e aprofundar) o conceito de cidadania da 

teoria para a prática pedagógica, tornando-o menos abstrato e mais concreto e propor uma 

abordagem transdisciplinar do conceito rompendo com as fronteiras entre os componentes 

curriculares.  
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Resumo  

Esta pesquisa investiga sobre a inserção do conceito de cidadania (e suas derivações: cidadão, cidadã) 
no documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC ou Base), política pública educacional que 
visa atender ao artigo 210 da Constituição Federal (1988) que determinou a fixação de conteúdos 
curriculares mínimos para todos os sistemas de ensino da educação básica. Portanto, a Base é um 
documento de caráter normativo que propõe os conteúdos mínimos de aprendizagem (60%) que 
devem ser transpostos aos currículos municipais e estaduais, permitindo a regionalização dos demais 
40% do currículo. Como a pesquisa é realizada por alunos concluintes da Licenciatura em Pedagogia, 
seu recorte foi feito nas séries inicias do ensino fundamental e o estudo – de caráter exploratório – 
buscou estabelecer a percepção sobre como e em qual contexto o conceito de cidadania é proposto, em 
termos quantitativos e qualitativos no documento, e, se é proposto como objeto de conhecimento e 
habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. Tendo como paradigma uma educação promotora da 
cidadania e que, portanto, deve inseri-la enquanto ideia e projeto em seus currículos, nossa investigação 
busca contribuir para os estudos sobre a Base e sobre os processos de ensino que visem a construção 
da cidadania. Os dados observados apontaram que o conceito de cidadania está relacionado mais aos 
fundamentos teórico-pedagógicos do documento e dos componentes curriculares, do que à prática 
docente proposta em termos de objetos do conhecimento e habilidades a serem desenvolvidas no 
processo de aprendizagem e que – de modo geral – poucos componentes curriculares propõem 
habilidades especificamente relacionadas a ele.  

Palavras-chave: Cidadania; Currículo; BNCC; Ensino Fundamental; Política Pública.  
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INTRODUÇÃO 

A atual reforma do Ensino Médio expressa na Lei nº 13.415/2017 promoveu alterações 

radicais na proposta da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) relativamente a essa etapa da Educação 

Básica. Este artigo se propõe a apresentar os resultados iniciais da pesquisa – O novo ensino médio 

no Ifes campus Vitória: implicações dos arranjos curriculares no trabalho docente.  

De acordo com Costa e Coutinho (2018), os idealizadores da reforma justificaram a urgência 

da lei com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que 

apresentou estagnação nos anos 2011, 2013, 2015, atingiu 3,7 pontos, valores abaixo das metas 

projetadas para o período. Resultados que serviram de argumento para modificar o currículo, 

atribuindo a ele a responsabilidade pelas limitações do ensino médio. Para convencimento da 

população, os defensores da proposta apresentaram a falácia da importância de oferecer um 

currículo flexível e da necessidade de ampliar o tempo de permanência do aluno na instituição, 

como forma de tornar mais atrativo e resolver os problemas estruturais do ensino médio. Ao nosso 

ver, é precipitado e insuficiente avaliar um segmento do ensino apenas com base nos indicadores 

das avalições padronizadas. Faz-se necessário considerar o contexto onde se desenvolve as 

aprendizagens, os investimentos, dentre outras questões que precisam ser debatidas antes da 

proposição de qualquer reforma para a educação.  

Para Nunes e Oliveira (2016), dada a centralidade do papel dos professores no processo 

educativo, qualquer proposta de mudança no contexto educacional tem implicações diretas ou 

indiretas no trabalho docente, notadamente, uma proposta com alterações tão profundas. Essas 

mudanças instigaram pensar sobre o problema de pesquisa: de que maneira a construção dos 

itinerários formativos, a seleção de conteúdos, a distribuição de carga horária entre as áreas de 

conhecimento e o peso das avaliações de larga escala poderão impactar nas relações de trabalho e 

no trabalho docente.  

A pesquisa em curso tem abordagem qualitativa, tem como caminho metodológico a 

pesquisa documental de documentos que regulamentam o Novo Ensino Médio, investiga também os 

documentos Institucionais que regulamentam os cursos técnicos integrados ao ensino médio no 

campus Vitória, bem como utiliza a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados 

junto aos docentes e gestores de ensino.  
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Inicialmente realizamos um piloto com entrevistas semiestruturadas com 6 (seis) docentes 

que ministram aulas no curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio. A escolha do 

curso foi aleatória, mas para as entrevistas foram sorteados 3 (três) docentes do chamado núcleo 

comum e outros 3 (três) da área técnica, de um total de 13 (treze) professores lotados na 

coordenadoria. Para a análise dos dados foi usada a técnica de análise de conteúdo de Bardin 

(2009), fazendo recortes das mensagens mais significativas, posteriormente organizadas em uma 

única categoria: o trabalho docente.  

As discussões foram fundamentadas nos estudos das políticas educacionais que buscam 

compreender os novos direcionamentos para o campo da educação e suas repercussões no trabalho 

docente. 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO E TRABALHO DOCENTE: DIALOGANDO COM OS 

PROFESSORES 

A Lei 13.415/2017 surge para resolver a “grave crise educacional”, vivida pelo ensino 

médio, sendo a sua implementação fundamentada, principalmente, na defesa da oferta de uma nova 

matriz curricular, focada no discurso para atender demandas do mercado de trabalho, com base 

numa organização mais flexível e atrativa para os alunos (SIMÕES, 2017). 

Para Ferreira (2017), as recentes pesquisas sobre o Novo Ensino Médio criticam o currículo 

estandardizado, com processos padronizados de testagem de resultados, pois tendem a provocar a 

redefinição do trabalho docente.  

De acordo com a BNCC, os conteúdos e os currículos devem ser organizados 

pedagogicamente de forma interdisciplinar para fortalecer dinâmicas interativas e colaborativas da 

gestão do ensino e do processo de aprendizagem (BRASIL, 2018). Entretanto, hoje, no campus 

Vitória, a organização curricular acontece em ações coletivas isoladas, através de projetos pontuais, 

como será possível constatar na discussão a seguir.  

Atualmente, o curso técnico em Edificações integrado ao ensino médio possui um currículo 

composto por uma Base Comum Curricular, um Núcleo Diversificado e um Núcleo Técnico.  

Mesmo considerado um currículo fixo, ainda assim confere legitimidade às disciplinas e autonomia 

aos docentes no que diz respeito ao planejamento, à escolha de conteúdos e de instrumentos 

avaliativos. Os planejamentos, em grande parte, são feitos individualmente, os conteúdos seguem as 

ementas, com liberdade de escolha do professor sobre o ritmo e a forma de tratar os temas das 

aulas.  
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Entretanto, com a implementação dos arranjos curriculares, a noção de interdisciplinaridade 

se constituiria como uma ação pedagógica institucional, implicando aos sujeitos a cultura do 

diálogo entre as áreas de conhecimento para desenvolvimento dos itinerários formativos. Isso posto, 

podemos elencar algumas questões que poderão emergir no diálogo entre as áreas: como os 

docentes selecionarão as competências para o processo formativo? Quais seriam os critérios? Como 

será a distribuição dos espaços-tempos entre os docentes durante as aulas dos arranjos curriculares? 

Em que momento e lugar os docentes se reunirão para o “planejamento integrador”, uma vez que 

estão lotados em coordenadorias diferentes, muitas delas sem estrutura para recebê-los? Como será 

a avaliação do arranjo curricular? Os docentes receberão alguma formação específica para 

trabalharem com essa nova perspectiva curricular? Por enquanto, os documentos oficiais geram 

mais dúvidas do que respostas para a organização do trabalho docente.  

Um dos professores entrevistados, observa de forma bem pessimista o processo de 

integração do ensino e a busca por coerência a partir dos arranjos curriculares, sendo um desafio a 

ser superado. O contexto onde se desenvolve o estudo já apresenta um ambiente de rivalidade 

exacerbada entre área técnica e acadêmica/humana, como é possível notar no relato a seguir: 

Segundo o Professor 01 “[...] essa integração (curricular) não está uma relação tão harmônica, 

porque o aluno vem para cá (Ifes) fazer o ensino médio, eles não querem o ensino técnico, [...] quer 

o ensino médio para fazer o vestibular e ter acesso a uma boa universidade”. Por isso, em sua visão, 

“[...] há um conflito entre professores de matérias técnicas e do núcleo comum, pois cada um quer 

valorizar suas disciplinas” (PROFESSOR 01). 

 A forma como o conhecimento técnico assume relevância na proposta de reforma do ensino 

médio deixa em condições desiguais as relações de força, podendo, por exemplo, gerar processos de 

precarização do trabalho de um grupo ligado às áreas menos valorizadas no currículo, gerando para 

a instituição processos de adoecimento e desinvestimento no trabalho docente, condições que 

podem limitar a produção do trabalho compartilhado. 

É preciso entender a escola como espaço social de produção de conhecimento e não apenas 

de reprodução de um saber. Contudo, a BNCC destaca a necessidade de garantir ao aluno do ensino 

médio o aprendizado de competências e habilidades, ambas articuladas aos itinerários formativos. 

Há grandes chances, com isso, de o professor ter o seu trabalho pedagógico engessado, pois seu 

planejamento estará focado em uma espécie de “checklist do aprendizado”, cujo estudante deve 

cumprir ao final dessa etapa da educação básica com o objetivo de mobilizar conhecimentos, 
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atitudes e valores pré-concebidos para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e, principalmente, do mundo do trabalho. 

Para Frigotto e Ramos (2016) os currículos dos cursos de formação docente poderão ter 

como referência a BNCC, evidenciando dois possíveis problemas ao trabalho docente: 1) a 

tendência de que haja uma padronização dos currículos das licenciaturas, uma vez que a BNCC 

definirá as competências a serem adquiridas em cada etapa da educação básica, comprometendo a 

formação científica dos docentes; 2) apoiando-se na premissa de que algumas áreas serão achatadas 

pelos novos arranjos curriculares, com expressiva redução da carga horária no currículo, até que 

ponto tal situação não causará a correspondente redução da oferta de algumas licenciaturas, 

especialmente daquelas mais desvalorizadas social e academicamente? Além disso, para Silva 

(2015), a proposição de opções formativas com ênfases na escolha dos estudantes reforça a 

fragmentação e hierarquia do conhecimento escolar, podendo causar disputas internas entre 

docentes.  

Quando perguntados sobre o conhecimento que tinham sobre a reforma e suas mudanças, o 

Professor 02 ressaltou que a proposta é muito parecida com o modelo americano de educação, pois 

“[...] o aluno tem uma formação básica e chega a um determinado ponto do Ensino Médio ele 

define eu quero ir para área de humanas, logo vou fazer só as disciplinas ligadas aquela área”. 

Completou dizendo: “Eu acho uma simplificação do Ensino Médio muito arriscada aqui no Brasil, 

um ensino já bastante deficiente [...]”.  

O Professor 03, da área técnica, argumentou que a proposta é interessante, pois “[...] dá ao 

estudante autonomia para escolher o que quer fazer, principalmente quando este tem afinidade com 

determinada área, assim não precisa enfatizar tanto ela e concentra seus estudos naquilo que tem 

mais domínio”. A fala do professor, de certo modo, reproduz o discurso do Ministério da Educação 

em defesa da proposta ao destacar a liberdade de escolha do aluno de acordo com sua vocação.  

Conforme a LDB, Art. 35, parágrafo 5º, a carga horária destinada ao cumprimento da BNCC 

não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária de todo o ensino médio. 

Considerando que essa etapa da educação básica possui uma carga horária mínima de 3.000 horas, 

significa dizer que a BNCC representa, neste caso, 60% de todo o ensino médio. Entretanto, esse 

percentual se inverterá ao longo do tempo, visto que a carga horária mínima anual do ensino médio 

deverá alcançar 1.400 horas, conforme Art. 24, parágrafo 1º, da mesma lei. Em outras palavras, o 

ensino médio, a longo prazo, terá uma carga horária de 4.200 horas, sendo que a BNCC continuará 

com o limite de 1.800 horas, o que representará 42% de toda a carga horária do ensino médio, o que 
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significa dizer que o currículo voltado à formação técnico e profissional terá maior peso na 

formação dos estudantes do ensino médio.   

As falas dos professores revelam uma preocupação com esse esvaziamento da BNCC, que 

poderá diminuir a carga horária de algumas disciplinas. Um dos professores entrevistados 

considerou a situação delicada, com impacto direto no planejamento: “[...] me sentiria muito 

prejudicado, pois teria que reajustar os conteúdos conforme a relevância na área de conhecimento, 

reforçando aquele de maior importância e abordando de forma superficial aquele considerado de 

menor relevância, ou até mesmo excluir conteúdos” (PROFESSOR 02). O professor ainda mostrou 

muita preocupação quanto a sua permanência na instituição, caso a sua disciplina fosse retirada do 

currículo atual, pois encontraria dificuldades em alcançar a carga horária mínima prevista pela 

Resolução Nº 18/2019 que, dentre outras coisas, regulamenta a carga horária docente no Ifes, 

ficando irregular pela legislação em vigor. 

Alguns professores acreditam que uma reforma curricular atingiria as disciplinas das áreas 

de ciências humanas e sociais. Na opinião do Professor 04 a diminuição de carga horária atingirá as 

disciplinas de filosofia, sociologia e história, mas por uma questão política, pois segundo ele: “[...] 

nestas áreas estão concentrados os docentes de esquerda, que representaram o comunismo, que opõe 

o atual governo, que é de extrema direita, que já se posicionou contrário a tal ideologia”. 

Complementar a isso, ele argumenta: “[...] será preciso reunir os professores para decidir, mas terá 

muito bate-boca nos encontros, pois ninguém vai querer diminuir sua carga horária, então será algo 

muito difícil e desgastante”.  

A Professora 05 também acredita que as disciplinas mais afetadas seriam filosofia, 

sociologia, pois segundo ela é possível abordar seus conteúdos na disciplina de história. Ela 

comentou que tentaria defender a sua área e considera a situação complicada. Fica a dúvida: Seria 

possível em um mesmo arranjo curricular professores ministrarem conteúdos um dos outros, mesmo 

não sendo da área?  

O Professor 03 comentou que não sabe se haverá critério para uma eventual diminuição de 

carga horária das disciplinas e concorda que terá muita discussão entorno de reforma curricular, 

com disputas entre os professores, diz ele: “Vai ser na base da briga”.  

Na opinião de um dos docentes há uma relação de interdependência entre os saberes, 

portanto o enfraquecimento ou esvaziamento da BNCC poderia dificultar o aprendizado do aluno 

nos demais itinerários formativos, além de sobrecarregar os docentes que são responsáveis pelo 

aprofundamento dos conhecimentos vistos na BNCC. Nos seus termos: “[...] os professores teriam 
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que reorganizar o planejamento para atender os estudantes que tiveram uma Base fraca [...]” 

(PROFESSOR 02), o que já acontece nos dias atuais em decorrência dos alunos egressos do Ensino 

Fundamental.  

Na opinião do Professor 01 qualquer reformulação curricular deve ser feita a partir de 

debates entre docentes e gestão de ensino, pois “[...] o currículo de uma instituição de ensino é um 

projeto político, então haverá uma negociação entre os docentes e aquele que tiver mais força vai 

conseguir mais carga horária”. Ainda segundo o professor, haverá diminuição no quantitativo de 

professores de algumas áreas caso ocorra a redução de carga horária, sendo que esses seriam 

redistribuídos para outros campi. 

CONCLUSÕES 

As informações levantadas na primeira fase da pesquisa indicam que a flexibilização do 

currículo através da construção dos arranjos curriculares gera muitas incertezas quanto à 

organização do trabalho docente, sobretudo em relação à necessidade de desenvolver trabalhos 

compartilhados, que implicariam no planejamento interdisciplinar, na decisão conjunta de 

selecionar conteúdos e métodos avaliativos.    

Além disso, de acordo com Frigotto e Ramos (2016), a BNCC poderá implicar na 

padronização dos currículos dos cursos das licenciaturas, limitando a formação científica dos 

docentes. Para Horn (2018), as áreas achatadas pelos novos arranjos curriculares, com expressiva 

redução da carga horária no currículo, poderão causar a correspondente redução da oferta de 

algumas licenciaturas.    

A redução da carga horária docente pela reforma curricular e seus possíveis desdobramentos 

foi o fato que gerou maior preocupação entre os professores entrevistados. Dentre as possíveis 

implicações levantadas pelos docentes estão: disputas por espaços no currículo, aumento da 

rivalidade entre área técnica e núcleo de formação geral, redistribuição de professores com carga 

horária baixa, redução da jornada de trabalho com redução proporcional dos vencimentos, 

deslocamento do docente para outras atividades que não seja a de ensino e de sua expertise (função 

administrativa), além do próprio desprestígio acadêmico.  
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Resumo 

O texto apresenta resultados iniciais da pesquisa (PIBIC-Jr) em andamento intitulada “O Novo Ensino 
Médio no Ifes campus Vitória: implicações dos arranjos curriculares no trabalho docente”, que 
problematiza sobre os possíveis impactos no trabalho dos docentes que atuam nos cursos de ensino 
técnico integrado ao ensino médio do Ifes campus Vitória, face à reforma educacional tratada na Lei nº 
13.415/2017 – e seus desdobramentos. Para analisar de que forma as mudanças do chamado Novo 
Ensino Médio poderiam implicar novas organizações no trabalho docente, realizou-se uma pesquisa 
documental no portal do MEC sobre a legislação em vigor, assim como foram feitas entrevistas 
semiestruturadas com docentes de um dos cursos de ensino médio integrado, sendo este instrumento 
tratado como um piloto da coleta de dados. As discussões foram fundamentadas nos estudos das 
políticas educacionais que buscam compreender os novos direcionamentos para o campo da educação 
e suas repercussões no trabalho docente. Os dados preliminares da pesquisa documental revelam que o 
Novo Ensino Médio promove a hierarquização das áreas de conhecimento, limita a carga horária de 
formação geral, qualifica o ensino pelas avaliações de larga escala e estabelece a criação de itinerários 
formativos, exigindo um trabalho interdisciplinar dos docentes. Os resultados preliminares das 
entrevistas foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo e sinalizaram uma preocupação 
dos docentes em relação às reformas curriculares dos cursos, dentre implicações identificadas pelos 
docentes estão: disputas por espaços no currículo, aumento da rivalidade entre área técnica e núcleo de 
formação geral, redistribuição de professores com carga horária baixa, redução da jornada de trabalho 
com redução proporcional dos vencimentos, deslocamento do docente para outras atividades que não 
seja a de ensino e de sua expertise (função administrativa), além do próprio desprestígio acadêmico..  

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais; Ensino Médio; Trabalho Docente; Currículo  
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INTRODUÇÃO 

Considerando que as condições de trabalho nos ambientes escolares, ao longo do tempo, 

inserem e marcam os sujeitos envolvidos de formas variadas e em diferentes situações, se coloca 

necessária a investigação sobre como os seus cotidianos são afetados por políticas públicas ou 

diretrizes educacionais.  

Nesse escopo, o trabalho docente é realizado em um ambiente cuja função social é propiciar 

aos cidadãos a aprendizagem de conteúdos básicos que servirão tanto para ingressarem no mercado 

de trabalho quanto para o despertar de um pensamento autônomo e responsável.  

Dessa maneira, se buscou a reflexão sobre como o planejamento do Estado através de 

proposições curriculares normatizadas e estabelecidas – para esse caso – por meio da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) poderá afetar a autonomia e realização dos docentes em suas práticas 

bem como investigar se os conteúdos e temas propostos recortam e limitam a possibilidade da 

Geografia enquanto saber escolar. 

ALGUMAS PONDERAÇÕES SOBRE A TEMÁTICA PROPOSTA 

Com o intuito de respeitar a abrangência envolvida pela temática que será analisada, se faz 

necessário destacar a proposição metodológica que permeará o registro. Parte-se da importante 

premissa na qual os homens são produzidos conforme as suas relações sociais, realizadas e 

transformadas dentro do modo de produção capitalista. A ocorrência de tal produção bem como sua 

autoprodução se dá na vida cotidiana, da mesma maneira que ocorrem determinações na vida em 

sociedade. Ainda sob esse escopo se registra que as contradições sociais surgidas no cotidiano, 

produzem os sujeitos sociais e o espaço geográfico onde estes estão localizados, condições que 

imanam a possibilidade de existência do que foi definido por humano genérico1. Tal ponderação 

permite que o espaço se materialize enquanto instância social, portanto, construído, realizado e 

transformado conforme as demandas técnicas estatuídas. 

Por longa data a busca pela compreensão de nossa essência vem sendo uma temática, um 

mote de extrema importância no que tangem os estudos sobre o comportamento humano. Ligada a 

esse exercício de compreensão está a necessidade de localização das ações que ocorrem individual 

 
1 O conceito expresso está amparado no conteúdo dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844 (MARX, 2008). 
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e/ou coletivamente, transformando e interferindo nos modos de vida dos sujeitos e, 

consequentemente, na configuração e arranjo espacial efetivados pela Geografia. 

Temporalizando e intencionando nos ater aos debates relativos à compreensão das condutas 

e práticas das sociedades mais recentes – utilizando o advento da Revolução Industrial e 

consequentes desdobramentos tecnológicos transcorridos a partir daí – é possível analisar o espaço 

geográfico enquanto resultado da modificação da natureza através dos processos de produção. Isto 

posto, passamos a considerar o sujeito enquanto alguém que possui a capacidade de criar, produzir 

ou transformar algo a partir de sua própria energia o que em outras palavras é definido por força de 

trabalho. Essa capacidade – considerando o marco estabelecido – passa a não ser compreendida 

estritamente enquanto a própria realização de si, onde o produto resultante do processo de criação 

do sujeito seria ele propriamente realizado, expressão denominada como atividade vital consciente. 

Sendo assim, a força de trabalho despojada pelos mais variados sujeitos e utilizada na produção de 

bens passa a ter por primazia e característica de base, a geração de lucro dos detentores dos meios 

de produção bem como a contínua acumulação do capital (TEIXEIRA, 1999).  

Os avanços tecnológicos decorrentes das modificações do processo de industrialização e 

urbanização no mundo trouxeram enormes impactos na condição de existência e realização dos 

sujeitos que passam a não mais se reconhecerem na realização de suas práticas laborais, 

reproduzindo apenas o que vem sendo direcionado por uma dinâmica econômica maior, culminando 

num intenso processo de alienação de si e do outro. Além do viés econômico, é necessário 

evidenciar que uma sociedade também é composta através de fatores políticos, sociais e culturais.  

Nesse ínterim cabe registrar que as condições de vida e interação dos sujeitos com os lugares 

bem como sua relação com a natureza, são objetivadas pelo modo de vida urbano e fluído, fazendo 

com que o pertencimento que antes tais sujeitos possam ter tido com as suas realidades se esvaia de 

forma intensa e constante diante de novas e diversificadas inovações tecnológicas. Como enfatiza 

Santos: 

A localização dos homens, das atividades e das coisas no espaço explica-se tanto pelas 

necessidades externas, aquelas do modo de produção puro, quanto pelas necessidades 

internas, representadas essencialmente pela estrutura de todas as procuras e a estrutura 

das classes, isto é, a formação social propriamente dita o modo de produção expressa-

se pela luta e por uma interação entre o novo, que domina, e o velho (SANTOS, 1977, 

p. 4). 
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Um ponto que também merece ser mencionado e é atinente a composição e dinâmica da 

reflexão posta, é a participação ativa do Estado na relação e configuração das formações 

socioespaciais enquanto instituição solidária e planejadora dentro dessa lógica de reprodução, pois, 

permite a atuação e a sedimentação das forças de produção sob a égide nacional e garante as bases 

legais nas delimitações e ordenamentos territoriais, possibilitando o uso e exploração dos recursos 

naturais bem como da força de trabalho. 

 O ambiente urbano anteriormente citado se põe enquanto lugar para a realização das 

relações de trabalho e produção, a interação entre os sujeitos, a circulação de mercadorias e pessoas 

etc., eivado por um individualismo perverso, relegando às pessoas que ali estão, condições 

singulares de existência bem como se depararem com situações desiguais que estruturam uma vida 

cada vez mais estranhada. 

Para que essa nova dinâmica obtivesse êxito, a sociedade não mais se organiza como um 

lugar de realização de si, onde poderiam coexistir características específicas com o todo social e 

sim, como um lugar de proliferação das ações de massa onde a capacidade de criação não recebe 

mais a importância devida, abrindo porta para o que é produzido de forma ampla, veloz e 

massificada. Nesse sentido Agnes Heller escreveu: 

A palavra “massa”, com efeito, tem nesse contexto um sentido bastante lato. [...] O 

que se deseja significar com essa expressão é, sobretudo, que uma sociedade dada 

favorece exclusivamente – ou em primeiro lugar – a estruturação interna na qual não 

se podem desenvolver nem a individualidade, nem a comunidade; a sociabilidade dos 

homens, então, passa a expressar-se desde o primeiro momento como se por todos os 

lados dominasse uma atitude de dispersão. “Sociedade de massa”, portanto, é uma 

expressão metafórica para descrever uma sociedade conformista manipulada. 

(HELLER, p. 70, 1970). 

A GEOGRAFIA E A REALIZAÇÃO TRABALHO DOCENTE 

Considerando que a Geografia se caracteriza através da enorme troca de fluxos e fixos bem 

como por meio de sistemas de ações e objetos presentes nos lugares (ANTAS, JR, 2015; SANTOS, 

2004), retiramos enquanto setor de análise para a presente reflexão a Educação que, tanto sente os 

desdobramentos sociais e territoriais causados por essas relações geográficas quanto é locus de 

práticas e condutas que permeiam o tecido social. Pode se dizer que esse seguimento vem, 

contemporaneamente, sendo taxado de forma frequente enquanto único responsável pela formação 

e qualificação da força de trabalho que será utilizada pelos setores de produção da economia. Trata-
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se de um discurso altamente liberalizante e hegemônico, abraçado por grande parte dos sujeitos que 

compõem a sociedade. Cabe destacar que a condição geográfica do homem – o questionamento de 

quem somos no lugar onde estamos – fica atrelada ao cotidiano no qual se está inserido, o modo de 

vida e a compreensão de indivíduo (que não se define apenas por uma categorização biológica e 

sim, por tentativas de compreender a sua existência social sem desconsiderar sua singularidade), 

conforme a sua condição de mundo (MARTINS, 2016). 

Importante aqui registrar que a Educação bem como a Geografia no período optado como 

partida para essa reflexão se encontram imersas em dinâmicas também massificadoras dos sujeitos 

sociais, fazendo com que a capacidade de criação, o ente em questão sofra amortecimento ao invés 

de sobrepor o produtivismo delineado pela lógica capitalista. Correlacionando a temática com o que 

temos hoje no ambiente escolar, é possível nos remeter a forma como se transcorre a realidade e o 

respectivo aprendizado dentro da lógica capitalista posta. 

 Várias foram – e ainda são – as tentativas de formatar, padronizar os sistemas educacionais. 

O caso brasileiro, em especial, remonta medidas de governo desde o século XIX, mas, que tomou 

corpo e abrangência no quesito controle e expansão de planejamento a partir do século XX com 

intensas alterações no XXI.  

Mais recentemente temos a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) cujo 

objetivo é a adequação de conteúdos organizados por eixos para serem aplicados de norte a sul do 

país, apesar das intensas especificidades regionais, culturais e sociais existentes em nosso território.  

 Tal política de Estado propõe o regramento de conteúdos mínimos no processo de ensino e 

aprendizagem, sobrepujando se não no total, mas, em parte, as variadas condições de trabalho dos 

profissionais envolvidos no ambiente escolar. Assimilando o que está imbricado na sociedade, os 

profissionais da Educação vivem angústias importantes sobre o ato de não se realizar em sua prática 

laboral. Apesar da característica mais basilar ser o conhecimento e este numa compreensão geral ser 

próprio do sujeito que pensa, a Educação não se realiza plena, sem interferência. Muito pelo 

contrário. Está imersa na lógica produtivista e alienada, afligindo e condicionando os sujeitos 

envolvidos sem possibilitar a notoriedade de algo seu, algo próprio do indivíduo que leciona frente 

ao que está pré-formatado pelo Estado. De encontro ao exposto, se tem a contribuição de Hypolito 

registrando que “a história recente da educação brasileira é um cardápio de novos programas de 

gestão que prometem resolver todos os problemas do ensino público, por intermédio de ações 

gerenciais visando a melhoria da qualidade do ensino” (HYPOLITO, 2012, p. 6). 
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 Cabe também analisarmos as práticas voltadas para a Educação como objetos oriundos da 

divisão do trabalho posta, uma vez que, possibilita uma dinâmica dialética entre o que se pretende 

prover ao mercado em detrimento da realização dos sujeitos enquanto entes capazes de se 

realizarem através da atividade pensada, através de sua práxis. Os sistemas educacionais estão 

permeados pela lógica de reprodução capitalista, portanto, terminam por apresentar planos e 

propostas curriculares que atendam justamente as demandas de mercado ao invés de se primar pela 

autonomia e emancipação do sujeito em processo de aprendizagem. 

Para que as articulações demandadas pelo jogo de interesses do capitalismo interfiram 

diretamente na vida dos sujeitos envolvidos, se faz necessário o estabelecimento de normas e/ou 

regulações que possibilitem alterações nas operações e práticas antes existentes conforme o modo 

de poder envolvido. Para o presente debate, temos o modo de poder da cidadania onde se verifica 

relações entre os cidadãos e o Estado na esfera pública (FARIA, 2004). Verifica-se ainda a 

necessidade de observar que dentro do sistema posto, é extremamente difícil manter uma unidade e 

agir de maneira coesa em relação a práticas que sejam específicas, para esse caso, do viés 

educacional. Rapidamente se embute a Educação em processos e resultados, em ranqueamentos e 

índices objetivados em números em detrimento do real aprendizado. 

CONCLUSÕES 

 Diante dos constantes achaques contra a Educação e aos profissionais que vendem a sua 

força de trabalho em diferentes cargos dos sistemas educacionais espalhados pelo país, torna-se 

urgente uma agregação dos trabalhadores com o intuito de se construir melhorias coletivas e 

revolucionárias. Mas, para isso é necessário também que sejam respeitadas e compreendidas as 

especificidades dos diversos lugares bem como as características essenciais de cada sujeito. 

Portanto, resta-nos o questionamento: como fazer? 

Essa busca em se compreender o sujeito diante da dinâmica social posta, traz em seu bojo a 

necessária compreensão sobre o mundo e a Geografia realizada. A condição social do humano 

através da Geografia dependerá do circuito socioespacial sob qual vive assim como da condição de 

classe na qual esteja inserido. Sendo esta última observação algo universal e sem escolha, o 

desenvolvimento individual do sujeito poderá estar atrelado a sua condição de classe. O problema 

posto nesse registro está na perda do humano, onde se pretende compreender quem é esse ente que 

terá a sua essência realizada envolto numa significação que o define como componente de uma 

classe. 
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 A Geografia realizada no ambiente escolar deve ser cuidadosa e responsável. Evitar a 

reprodução estrita da lógica capitalista e possibilitar alternativas de reflexão a partir da ordem 

tópica local são dois pontos importantes para a construção de um saber geográfico que almeje 

propiciar ao sujeito em questão, fundamentos para que se faça a crítica do discurso que está posto e 

a possível superação de sua condição a partir da consciência de si. 

 Dessa maneira, resta saber se a BNCC, da forma como está organizada, de fato auxiliará ou 

apenas estipulará critérios para a aprendizagem do saber geográfico, reduzindo ainda mais o ato de 

realização dos professores e profissionais envolvidos em Educação, concretizando apenas a 

intenção planejadora do Estado em detrimento das reais demandas escolares do país. 
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Resumo 

Programas e estratégias educacionais vem sendo utilizados enquanto soluções para se atingir 
determinados parâmetros de aprendizagem nacional através de intervenções que são articuladas e 
implementadas por meio de políticas públicas. Pretende-se compreender a partir dessa premissa se a 
mais recente medida, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está promovendo transformações 
legítimas e reais no quesito aprendizagem e como o trabalho docente está posto e se realiza dento dessa 
dinâmica. Nesse ínterim, se apresenta o recorte organizado no projeto de pesquisa de mestrado em 
desenvolvimento que teve origem em decorrência de uma inquietação para se compreender como 
ocorreu o debate que antecedeu a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas 
escolas das Redes Municipais de Cubatão/SP e Praia Grande/SP – Região Metropolitana da Baixada 
Santista do Estado de São Paulo – bem como verificar as condições de trabalho docente sob o olhar do 
professor, mais precisamente sobre suas expectativas de exercer as suas funções laborais, diante das 
condições práticas e instrumentais que dispõem nas Redes Municipais supracitadas. Por meio de 
estudos atinentes ao tema, tal hipótese vem sendo trabalhada e refletida na centralidade da pesquisa. 
Além da revisão bibliográfica diretamente relacionada a proposta, pretende-se entrevistar os 
profissionais envolvidos para obter deles as impressões e a forma de implantação da BNCC em suas 
realidades bem como compreender se existem ou não impactos em suas realizações laborais. Dessa 
maneira, almeja-se agregar novas e enriquecedoras contribuições através dos diálogos e mesas a se 
realizarem no transcorrer do Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE) 2020 
para melhor se desenvolver o presente objeto de pesquisa. 

Palavras-chave: Geografia, Estado, Educação, Lugar, Espaço. 
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INTRODUÇÃO 

Foucault (2008) em sua obra intitulada Segurança, Território e População, na aula de 8 de 

fevereiro de 1978, inicia a apresentação do que seria denominado de poder pastoral e aponta: “A 

relação pastoral, em sua forma plena e em sua forma positiva, é, portanto, essencialmente, a relação 

entre Deus e os homens.” (p.167). 

O poder pastoral acaba sendo um poder político exercido por um líder ou guia que salvará o 

rebanho, zelando por sua vida, estabelecendo uma relação de obediência e consequentemente, de 

sujeição pessoal.  

Nesse sentido,  

o poder do pastor é um poder que não se exerce sobre um território, é um poder que, 

por definição, se exerce sobre o rebanho em seu deslocamento, no movimento que o 

faz ir de um ponto a outro. O poder do pastor se exerce essencialmente sobre uma 

multiplicidade em movimento (FOUCAULT, 2008, p.168). 

A partir da perspectiva apresentada, o artigo se pauta na pesquisa bibliográfica, tendo como 

objetivo discutir sobre a relação entre o professor “bom” pastor e as avaliações em larga escala, 

com fundamentação teórica de base foucaultiana, de acordo com o conceito de poder pastoral.  

As discussões apresentadas fazem parte de um recorte da tese de doutorado, defendida em 

2018, no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas, intitulada: 

A Prova Brasil e a participação da criança cidadã em uma escola pública de São Miguel dos 

Campos –AL. 

O PODER PASTORAL E A EDUCAÇÃO 

O pastorado cristão tem por uma de suas características a dependência integral, baseada em 

uma relação de obediência que promove a submissão do indivíduo ao pastor. Como pontua Foucault 

(2008, p.234): “É uma relação de servidão integral.”. 

De acordo com o autor, o pastor guia para a salvação, prescreve a Lei, ensina a verdade. Isso 

pode ser melhor esclarecido segundo a citação abaixo: 

[...] O pastorado está relacionado com a salvação, pois tem por objetivo essencial, 

fundamental, conduzir os indivíduos ou, em todo caso, permitir que os indivíduos 

avancem e progridam no caminho da salvação [...]. Portanto ele guia os indivíduos e a 
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comunidade pela vereda da salvação. Em segundo lugar, o pastorado está relacionado 

com a lei, já que, precisamente para que os indivíduos e as comunidades possam 

alcançar sua salvação, deve zelar por que eles se submetam efetivamente ao que é 

ordem, mandamento, vontade de Deus. Enfim, em terceiro lugar, o pastorado está 

relacionado com a verdade, já que no cristianismo, como em todas as religiões da 

escritura, só se pode alcançar a salvação e submeter-se à lei com a condição de aceitar, 

de crer, de professar certa verdade (FOUCAULT, 2008, p.221). 

No bojo das reformas educacionais das últimas décadas, com a implantação de avaliações 

em larga escala, estabelecimentos de metas e objetivos em grande parte alheios aos anseios dos 

indivíduos, podemos presenciar o poder pastoral adaptado a uma nova economia do poder. Quando 

se observa o contexto escolar, o professor tende a ser a principal figura pastoral, por seu trabalho 

estar diretamente ligado à formação discente. 

Uma das figuras privilegiadas na adoção do poder pastoral pelo Estado Moderno, nas 

instituições educacionais, é a figura do professor-pastor. Ele assume a 

responsabilidade pelas ações e o destino de sua turma e de cada um dos seus 

integrantes. Ele se encarrega de cuidar do bem e do mal que possam acontecer dentro 

da sala de aula. Ele responde por todos os pecados que possam ser cometidos no “seu” 

espaço. Embora assuma modalidades leves e participativas entre o professor e a turma 

há uma relação de submissão absoluta; sem o professor os alunos não saberiam o que 

fazer como aprender, de qual maneira comportar-se; eles não saberiam o que está bem 

e o que está mal, como julgar a atitude de um colega, a falta de esforço de si mesmos 

para cumprir uma tarefa. Para cumprir adequadamente a sua missão, o professor 

necessita conhecer o máximo possível dos alunos; fará diagnósticos de suas emoções, 

capacidades e inteligências; conversará com seus pais para saber detalhes 

iluminadores de seu passado e de seu presente; ganhará confiança de cada aluno para 

que ele lhe confie seus desejos, angústias e ilusões. Por último, lhe ensinará que sem 

alguma forma de sacrifício ou renúncia de si e do mundo seria impossível desfrutar de 

uma vida feliz e de uma sociedade justa (KOHAN, 1996, p.88). 

O professor-pastor assume uma posição estratégica para a disciplinarização e controle das 

crianças. Compete a ele zelar, motivar, cuidar de cada criança, para que nada de errado ocorra, 

buscando a salvação para que a “qualidade” da educação na escola possa ser alcançada, através dos 

indicadores impostos pelas políticas educacionais de caráter neoliberal. 
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AS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

A avaliação da educação escolar foi base estratégica da reforma educacional iniciada na 

década de 1990, tendo uma ênfase no discurso da qualidade, fundamentado nos famosos três “E” – 

eficiência, eficácia e efetividade. Qualidade esta, vinculada ao desempenho dos discentes do ensino 

fundamental, através de testes que medem suas proficiências, sendo a avaliação um instrumento de 

controle do trabalho escolar, promovendo um falseamento de uma noção de meritocracia, que 

invisibiliza as desigualdades existentes. 

Há uma ênfase por avaliação de resultados (e produtos) e consequentemente, desvaloriza-se 

a avaliação dos processos, como é o caso dos exames nacionais que reduzem a complexidade do 

processo educativo apenas ao que é mensurável. É preciso definir se a avaliação será instrumento de 

controle ou de desenvolvimento, de promoção do ser humano e da escola (SOUZA, 2007). 

As avaliações e os que avaliam tensionam o currículo planejado pelos/as docentes, forçando-

os/as a seguir os conhecimentos que caem na prova, tornando-os o currículo oficial imposto às 

escolas. Por sua vez, o caráter centralizado das avaliações tira dos docentes o direito a serem 

autores, sujeitos da avaliação do seu trabalho. A priorização imposta de apenas determinados 

conteúdos para avaliação reforça hierarquias de conhecimentos e consequentemente de coletivos 

docentes. 

Há um controle sobre a conduta dos docentes, a partir das políticas de avaliação nacional. 

Como bem afirma Arroyo (2011, p. 49), “a política nacional de avaliação faz parte de uma 

ressacralização conservadora dos conteúdos, sobretudo daqueles reduzíveis a competências e 

habilidades mensuráveis, condicionantes do progresso da nação.” 

A avaliação educacional está implicada em um jogo de interesses no qual expressa o projeto 

educacional do Estado. As avaliações em larga escala, acabaram tornando-se indicadores de sucesso 

ou fracasso das políticas educacionais, que muitas vezes são classificatórias e seletivas.  

O PROFESSOR “BOM PASTOR”  

No contexto educacional, podemos observar como o professor exerce esse papel, como um 

guia, um disciplinador de condutas e comportamentos, nessa busca incessante por uma possível 

qualidade da educação, através do alcance dos indicadores educacionais. E ainda, sendo necessário 

controlar as crianças, tornar-se responsável por suas vidas, conhecendo de forma detalhada seus 

discentes. Como pontua Sacristán (2005): cuidar, vigiar e ensinar.  
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Sendo assim, Kohan (1996) afirma que o professor necessita ganhar a confiança de cada 

estudante, para que os mesmos sejam capazes de falar sobre seus desejos, angústias e ilusões.  

 As políticas de avaliação em larga escala estão subordinadas ao estabelecimento de padrões 

relacionados ao desempenho de competências e habilidades, como consequência, temos um 

controle de resultados pelo Estado, que estabelece uma padronização, rankeamento das escolas e 

premiações. Nesse sentido, há comumente nas escolas, as recompensas para o alcance das 

atividades propostas pelos professores, no qual premia o seu rebanho, em nome da salvação.  

Foucault (2008) afirma que o poder pastoral não é um poder triunfante, mas um poder benfazejo, 

cabendo ao pastor sacrificar-se pelas suas ovelhas.  

Segundo Cervi (2015, p.105), “na tentativa de conter as resistências nas escolas, busca-se 

ocupar todo tempo, avaliar, classificar, selecionar, formar, conformar, normalizar, monitorar, 

medicalizar e infantilizar.” O professor “bom” pastor, exerce uma autorresponsabilidade para o 

alcance de indicadores, que como afirma Foucault (2008), permite que os indivíduos avancem e 

progridam no caminho da salvação, ou seja; atinja a meta estabelecida pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB.  

CONCLUSÕES 

O poder do pastor é fazer o bem, é um poder de cuidado, de dedicação, de zelo, mas 

principalmente de vigilância sobre o seu rebanho, para que nada de mau aconteça, inclusive se 

sacrificando pelo rebanho. Como afirma Foucault (2008, p. 171), “o pastor está a serviço do 

rebanho [...]”. Esse tipo de poder visa ao mesmo tempo, o controle de todos e de cada um do 

rebanho, pois nenhuma “ovelha” pode escapar dos olhos do pastor. 

As avaliações em larga escala geram uma racionalização voltada apenas para os resultados, 

que desconsideram os condicionantes intra e extraescolares, que influenciam diretamente na 

aprendizagem dos discentes, autorresponsabilizando os docentes. O que se observa é o foco em 

publicizar apenas resultados que se materializam através do rendimento ou desempenho dos alunos 

nas avaliações. 

Destarte, é necessário repensar o papel da avaliação, colocada como instrumento de 

desenvolvimento e promoção de supostos padrões universais de qualidade e problematizar como os 

docentes estão imersos nesse processo de vigilância e no controle das condutas dos estudantes 

diante das avaliações em larga escala. 
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Resumo 

O presente trabalho é um recorte da tese de doutorado intitulada: A Prova Brasil a e participação da 
criança cidadã em uma escola pública de São Miguel dos Campos – AL, defendida em 2018, no 
Programa de Pós Graduação em Educação, da Universidade Federal de Alagoas. A partir da pesquisa 
bibliográfica, o artigo propõe discutir sobre a relação entre o professor “bom” pastor e as avaliações em 
larga escala, com fundamentação teórica foucaultiana, de acordo com o conceito de poder pastoral. A 
partir do conceito de poder pastoral, apresentado por Michel Foucault em sua obra Segurança, 
Território e População, na aula de 8 de fevereiro de 1978, analisamos que no contexto educacional, o 
professor será o guia das crianças que deverão ser as boas ovelhas, através de seu cuidado e de sua 
orientação. A década de 1990 é marcada por reformas educacionais, que conduziram políticas públicas 
alicerçadas pelo neoliberalismo. Estas políticas tinham como foco além da descentralização de recursos 
financeiros e mudanças estruturais na gestão escolar, no currículo e na avaliação, trazendo implicações 
para as práticas pedagógicas, principalmente com o estímulo da competividade entre as escolas de toda 
educação brasileira, através do rankeamento imposto pelos organismos governamentais, que 
estabelecem metas a serem alcançadas por cada escola deste país. Nesse sentido, o pastorado requer um 
conhecimento pleno e total de cada uma das ovelhas pelo pastor, pois assim o guia do rebanho saberá 
empregar os meios de salvação na sua totalidade plena. Esse poder estabelece relações de obediência 
incondicional e ilimitada, sendo o professor um dos sujeitos no cotidiano escolar com tal 
representatividade e poder. 

Palavras-chave: Poder pastoral; Avaliações em Larga Escala; Professor “bom” pastor. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é aprofundar o estudo sobre 

as fundações e organizações privadas sem fins lucrativos na definição de políticas curriculares, 

considerando-se a disputa de interesse no currículo das escolas públicas. O apoio de fundações 

privadas e organizações privadas sem fins lucrativos a Redes de Ensino de Secretarias de Educação 

é uma realidade em vários municípios brasileiros. Esse é o exemplo da Fundação Lemann que apoia 

iniciativas educacionais como o Programa “Educar pra Valer”, realizado em parceria com as redes 

públicas de ensino.  

Em consonância com a abordagem pós-estruturalista da teoria do discurso de Ernesto Laclau 

e Chantau Mouffe, adota-se a perspectiva de política curricular como um campo discursivo de 

articulação de demandas curriculares heterogêneas que disputam a hegemonia dos sentidos, com a 

atuação de diversos atores educacionais e de esferas governamentais que influenciam e decidem os 

rumos da política curricular, mesmo que provisórios e contingentes (ARAÚJO, 2019b). Para Laclau 

e Mouffe (1987) o social é discursivo, ou seja, a realidade social é discursiva resultante de práticas 

articulatórias. Discurso é prática; é articulação de sentidos que reúne as dimensões discursivas e não 

discursivas. Nessa perspectiva, os sentidos da educação, do currículo, da docência e de políticas 

educacionais são campos discursivos que disputam a hegemonia de sentidos no jogo político das 

políticas curriculares (ARAÚJO, 2019a). 

Com o intuito de compreender os ataques neoliberais no campo da educação e do currículo, 

no contexto da política educacional atual, adota-se a teoria do neoliberalismo na educação pública, 

desenvolvida por Chirstian Laval (2019), cujo arcabouço teórico se mostra potente para o estudo do 

neoliberalismo escolar e de como seus promotores operam mudanças nos sistemas de ensino. 

Especificamente este estudo visa: 1) analisar a disputa de interesses de fundações e organizações 

privadas filantrópicas nos currículos das redes públicas de ensino, notadamente a Fundação Lemann 

e o Programa Educar pra Valer; 2) identificar as demandas neoliberais que disputam a hegemonia 

de sentidos na política curricular; 3) analisar os impactos e as mudanças sistêmicas para o ensino 

púbico de grupos privados educacionais na definição de políticas de currículo.  

Na conjuntura política atual, especialmente o período de 2016 a 2019, vê-se recrudescer no 

Brasil demandas educacionais conservadoras que disputam a hegemonia de sentidos no campo das 

políticas educacionais, como as do movimento Escola sem Partido (ESP); a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) aprovada em 2017 pelo Ministério da Educação (MEC); as fundações e 
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institutos educacionais privados que passaram a terceirizar e a sugerirem conteúdos curriculares e 

reformas educacionais às redes públicas de ensino; a adoção do modelo de militarização da gestão 

das escolas públicas; o ataque ao ideário do educados Paulo Freire; o ataque às universidades 

públicas e a educação básica com os cortes de verbas em 2019, entre outros. 

 Isso corrobora com a interpretação de Lopes (2019) de que, no período pós-eleições 

presidenciais de 2018, as demandas educacionais conservadoras e ultraliberais se movem no jogo 

de articulações, desarticulação e rearticulações discursivas no campo educacional. Entende-se que 

temas como a educação pública, o currículo e a docência constituem uma materialidade discursiva, 

onde o controle sob as formas de significar nunca é total, mas sempre parcial e contingente.  

VIRADA NEOLIBERAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CURRICULARES DE EDUCAÇÃO?  

No contexto de demandadas conservadoras e neoliberais, o Movimento “Escola sem 

Partido” (ESP) apresenta uma série de demandas, conforme identifica Macedo (2017, pp. 515-516), 

que são assim resumidas: a) pela separação entre espaço público e privado, transferindo a educação 

para o espaço privado da família, a quem caberia toda a formação moral e ética das crianças; b) o 

espaço público da escola é destinado ao aprendizado de conteúdos; c) contra o viés ideológico de 

esquerda que sustentaria o documento apresentado à consulta pública; d) contra a diversidade 

cultural nos currículos; e) contra a ideologia de gênero nos currículos. A nosso ver, há em tais 

demandas uma tentativa de cercear a liberdade de cátedra, de pesquisar e debater temas 

contemporâneos como, por exemplo, a questão de gênero e orientação sexual nas escolas, numa 

tentativa de controlar a diversidade e a diferença cultural nos currículos. 

Não se pretende aqui adentrar nos embates em torno do ESP, pois esse tem sido objeto de 

estudo de diversos autores como Souza et al. (2016), Macedo (2017), entre outros. Objetiva-se, tão 

somente, ressaltar que suas demandas constituem discursos que buscam a hegemonia de sentidos 

em torno da educação pública, do currículo, da docência, da escola pública e de sociedade.  

De acordo com Laclau (2006) há três dimensões importantes para explicar como se formam 

as demandas: 1) a relação equivalencial; 2) a disputa hegemônica; 3) o significante vazio. O autor 

explica como se constitui a unidade de um grupo, de uma identidade política, a partir de uma 

dispersão de pontos de ruptura, antagonismos e demandas. No campo da política curricular é 

importante considerar a heterogeneidade dos discursos, os diferentes atores educacionais e as 

disputas discursivas em torno da articulação de demandas voltadas à formação, à docência e ao 

currículo.  
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O ATAQUE NEOLIBERAL À EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DE CHRISTIAN 

LAVAL  

No cenário atual de reformas educacionais pode-se indagar: o que tornou possível a 

articulação e rearticulação de demandas educacionais ultraconservadoras e neoliberais no campo do 

currículo? Parafraseando Laval (2019), autor que construiu uma nova teoria do neoliberalismo 

contemporâneo escolar na França, pergunta-se: houve uma virada neoliberal nas políticas públicas e 

curriculares de educação? O próprio Laval (2019) responde: “as mudanças que começavam a ser 

implantadas na “gestão” das escolas, a criação de mercados locais de educação, a aplicação de 

lógicas econômicas à pedagogia, etc., eram características de uma forma escolar nova, a escola 

neoliberal” (LAVAL, 2019, p. 11).  

Para Christian Laval (2019), esse fenômeno é global, conforme seus estudos na França, para 

compreender como a educação tem sido assediada pela ideologia da gestão e da eficiência 

econômica. Com a difusão do pensamento neoliberal no campo da educação, busca-se, segundo o 

autor, adequar a escola aos moldes empresariais onde pais e alunos são consumidores. Considera-se 

que há em Laval (2019) um arcabouço teórico potente para o estudo do neoliberalismo escolar e de 

como seus promotores operam mudanças nos sistemas de ensino.  Dito isso, indaga-se: o que se 

quer do currículo da escola pública?  Quais demandas se movem discursivamente no campo da 

educação e do currículo? Pode-se indagar ainda: como conter o avanço de demandas neoliberais e 

conservadoras no currículo da escola pública? 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS 

A motivação para aprofundar esse tema surge a partir de minha atuação profissional como 

professora de Estágio Curricular da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – (UFAPE), 

junto às escolas públicas municipais de Garanhuns – PE, que, desde 2018, implementaram o 

Programa Educar pra Valer como uma proposta curricular. O Educar pra Valer é um programa da 

Associação Bem Comum, que surgiu em 2018, com o apoio da Fundação Lemann. O programa diz 

oferecer boas práticas de gestão pública com apoio técnico, ajudando secretarias e suas escolas no 

avanço da aprendizagem, segundo consta no sitio do programa disponível na internet. O programa é 

coordenado pelo ex-prefeito de Sobral (CE), onde reúne experiências que deram certo no 

município, a fim de apoiar outros municípios brasileiros.  

O Educar pra Valer acontece em municípios da Bahia, do Maranhão, da Paraíba, de 

Pernambuco e do Rio Grande do Sul, com mais de 200 mil alunos atendidos. Em 2019, de acordo 
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com o sítio do Programa, 20 redes de ensino entraram no programa. No Estado de Pernambuco, o 

Programa Educar pra Valer começou em Garanhuns em 2018, e hoje segue nas redes de ensino 

municipais de Igarassu, Serra Talhada, Olinda e Paulista/ PE. A Fundação Lemann é uma 

organização familiar, sem fins lucrativos, que trabalha há 15 anos com a educação pública. Segundo 

o site da Fundação Lemann, ela apoia pessoas e organizações que dedicam suas vidas a solucionar 

os principais desafios sociais do Brasil. Atua sempre em parceria com Governos e outras entidades 

da sociedade civil, de maneira plural, inclusiva e buscando caminhos que funcionam na escola dos 

desafios sociais do Brasil, conforme consta no sitio da Fundação, disponível na internet. Sua missão 

é colaborar com pessoas e instituições em iniciativas de grande impacto que garantam a 

aprendizagem de todos os alunos e formar líderes que resolvam os problemas sociais do país, 

levando o Brasil a um salto de desenvolvimento com equidade. 

Com o intuito de identificar o que pensam as professoras das escolas públicas municipais de 

Garanhuns – PE sobre o Programa Educar pra Valer, e quais as implicações nas práticas 

curriculares docentes, realizei uma pesquisa piloto em escolas da rede municipal de Garanhuns, 

entre os meses de setembro e outubro de 2019. Foram realizadas entrevistas com sete professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em escolas diferentes, acerca de suas concepções sobre o 

Programa Educar pra Valer. Vejamos a seguir algumas perguntas e respostas: O Programa Educar 

pra Valer contempla uma perspectiva interdisciplinar de ensino? 

Não. Nenhuma perspectiva. Não tem como ver nenhuma outra disciplina além de 

Língua Portuguesa e Matemática que vem determinado. A ênfase é Língua 

Portuguesa, porque os alunos têm que estar lendo daqui para o final do ano, pelo 

menos silabando, essa é a exigência que passam para a gente. Todo dia tem treino de 

leitura e escrita. Todo dia tem Português no primeiro momento e o segundo 

momento é para as demais disciplinas. História, Geografia e Ciências eles quase não 

veem, e quando tem são apenas 20 minutos para cada disciplina. A rotina estipula 

um tempo para cada atividade feita em sala (15min. para correção, 20min para o 

‘para casa’), isso acaba limitando a gente. Por exemplo, nas segundas-feiras após o 

recreio eu preciso dar, de acordo com essa rotina, três disciplinas: artes, educação 

física e ensino religioso. Não dá. Aí você tem que fazer um jogo de cintura, ou dar 

uma coisa, ou dar outra, de acordo com o Educar pra valer. Na caderneta tem que 

registrar essas aulas, você só tem dois campos: o campo do primeiro momento, antes 

do recreio, e o segundo momento. Aí você tem que escolher registrar ou artes, ou 

educação física ou ensino religioso. Aí é bem contraditório isso. Entende?  (Professora 

A, grifos nossos). 
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Como você qualifica o Programa Educar pra Valer na sua prática pedagógica? 

Há coisas meio estranhas. Eu faço porque é exigência do Programa como, por 

exemplo, o treino de fluência na leitura que visa treinar o aluno só pra decodificar, e 

eu acho isso meio torto. Todos os dias a gente tem que treinar. O Educar pra Valer não 

faz com que o aluno veja o uso social da linguagem numa perspectiva interativa, mas 

sim como um código. A Língua Portuguesa no Educar pra Valer é como se treinasse o 

aluno para passar no teste de leitura. O que dá certo eu uso, o que não dá, eu 

descarto (Professora B, grifos nossos).  

Eu acho que é um Programa bem organizado. Porque isso? É a forma como ele 

vem sendo trabalhado. Desde o começo trabalha com gênero textual, mas com gênero 

textual simples. A partir daí, os alunos vão tirando tudo que é preciso ser retirado. A 

parte de gramática é consciência fonológica, leitura, interpretação e escrita. Agora, é 

lógico que só ele não basta, não é? Você tem que se virar para ver outras coisas, outras 

estratégias para desenvolver, principalmente para aqueles alunos que tem mais 

dificuldade. Acho o Programa Educar pra Valer, que vem de Sobral - CE, uma 

estrutura boa (Professora C, grifos nossos). 

A rotina imposta pelo Programa é algo muito presa. O Programa é bem tradicional, 

porque é repetitivo e dá prioridade apenas a matéria Língua Portuguesa (Professora D, 

grifos nossos). 

Ao que parece o Programa Educar pra Valer é uma proposta curricular que vem de fora para 

dentro da escola, visto que não há participação do corpo docente na produção do currículo da 

escola. Entretanto, percebe-se que nem tudo que é imposto de fora para dentro como proposta 

curricular é posto pelas professoras em suas práticas docentes, conforme a professora B afirma: “o 

que dá certo eu uso, o que não dá, eu descarto”. Por outro lado, o programa acaba por limitar a 

autonomia docente para ensinar, como asseveram a professora A: “a rotina estipula um tempo para 

cada atividade feita em sala (15min. para correção, 20 min. para o ‘para casa’), isso acaba 

limitando a gente”, e a professora D: “A rotina imposta pelo Programa é algo muito presa”.  

Ademais, vale perguntar: o que está por trás de uma proposta curricular como a do Programa 

Educar pra Valer, cuja ênfase é priorizar o ensino de duas disciplinas: Língua Portuguesa e 

Matemática? Quais os sentidos de educação e de ensino se quer construir nas redes públicas de 

ensino? Segundo consta no sítio do Programa Educar pra Valer, a avaliação educacional possui 

duas Matrizes de Referência, sendo assim distribuídas: 
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SOMATIVA 

Língua Portuguesa  

2º ano do ensino fundamental 

5º ano do ensino fundamental 

Matemática  

5º ano do ensino fundamental 

FORMATIVA 

Língua Portuguesa  

2º ano do ensino fundamental 

5º ano do ensino fundamental 

Matemática 

2º ano do ensino fundamental 

5º ano do ensino fundamental (disponível em: http://educarpravaler.caedufjf.net/) 

Com efeito, busca-se identificar quais os interesses de programas como este na definição de 

políticas curriculares no âmbito das redes públicas de ensino? Que tipo de formação se quer 

construir para os alunos da rede pública de ensino? O que se pretende ensinar e avaliar? Como se dá 

a relação do Programa Educar pra Valer com os pais dos alunos? Como o programa Educar pra 

Valer concebe a autonomia do professor?  

CONCLUSÃO 

Com este estudo, espera-se contribuir com o debate educacional em torno da ingerência de 

fundações e organizações privadas sem fins lucrativos na definição de políticas curriculares das 

redes de ensino, considerando-se o avanço de demandas conservadoras e neoliberais na educação 

pública. Objetiva-se com isso, potencializar o debate educacional junto à comunidade acadêmica e 

escolar, a fim de contribuir com a defesa da escola pública, gratuita e laica para os alunos das redes 

públicas, como uma forma de resistência à materialidade discursiva do neoliberalismo no campo do 

currículo e da educação pública.  

http://educarpravaler.caedufjf.net/
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Resumo 

Este artigo é parte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é aprofundar o estudo sobre as 
fundações e organizações privadas sem fins lucrativos na definição de políticas curriculares, 
considerando-se a disputa de interesse no currículo das escolas públicas. Em consonância com a 
abordagem pós-estruturalista da teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantau Mouffe, adota-se a 
perspectiva de política curricular como campo discursivo de articulação e disputas hegemônicas de 
significação em torno de projetos de sociedade, educação e currículo, mesmo que provisórios e 
contingentes (ARAÚJO, 2019). Associada à teoria do discurso, este estudo opera com a teoria do 
neoliberalismo na educação pública, desenvolvida por Chirstian Laval (2019), cujo arcabouço teórico se 
mostra potente para o estudo do neoliberalismo escolar e de como seus promotores operam mudanças 
nos sistemas de ensino.  Especificamente este estudo visa: 1) analisar a disputa de interesses de 
fundações e organizações privadas filantrópicas nos currículos das redes públicas de ensino, 
notadamente a Fundação Lemann e o Programa Educar pra Valer; 2) identificar as demandas 
neoliberais que disputam a hegemonia de sentidos na política curricular; 3) analisar os impactos e as 
mudanças sistêmicas para o ensino púbico de grupos privados educacionais na definição de políticas de 
currículo. O apoio de fundações privadas e organizações privadas sem fins lucrativos a Redes de 
Ensino de Secretarias de Educação é uma realidade em vários municípios brasileiros. Esse é o exemplo 
da Fundação Lemann que apoia iniciativas educacionais como o Programa “Educar pra Valer”, 
realizado em parceria com as redes públicas de ensino. Para concluir, apresento parte de uma pesquisa 
piloto realizada em escolas públicas municipais de Garanhuns-PE, que adotaram o Programa Educar 
pra Valer, visando identificar o que pensam as professoras sobre o respectivo Programa e quais as 
implicações em suas práticas docentes. 

Palavras-chave: Políticas curriculares. Grupos educacionais privados. Demandas neoliberais de 
currículo.  

http://periodicos.ufes.br/simbiotica
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum
https://epaa.asu.edu/ojs/
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INTRODUÇÃO 

A palavra “didática” deriva de uma expressão grega que pode ser traduzida como “arte” ou 

“técnica de ensinar”. Desde a antiguidade, há indícios de formas elementares de instrução e 

aprendizagem, mas, até o século XVII, a Didática consistia em uma espécie de campo difuso de 

conhecimentos (CATAPAN, 2019), pois focava na formação de indivíduos de modo bastante 

amplo.  

Foi no século XVII que a Didática passou a constituir campo de conhecimento e passou a 

ser entendida como forma estruturada de se pensar o ensino. A partir desse momento, o campo da 

Didática foi se ampliando e se aprofundando cada vez mais. A noção de Didática ligada ao 

desenvolvimento de uma “arte de ensinar” avançou e modificou-se, passando a ser compreendida, 

na contemporaneidade, por aquilo que chamamos de “ação didática”, que ocorre no espaço 

educacional entre estudante (processos de aprendizagem), conhecimento (objetos de ensino) e o 

professor (intervenção didática) e que envolve processos de aprender, ensinar e formar. 

De modo geral, a reflexão sobre os objetos de ensino, dentro de uma dimensão 

epistemológica, envolve a compreensão da natureza cognitiva do conhecimento, seu status, sua 

forma de construção, assim como sua forma de organização em currículos, a partir, por exemplo, de 

sua história institucional. A reflexão sobre a aprendizagem, que possui uma ênfase psicológica, 

procura compreender, entre outros aspectos, etapas de construção da aprendizagem e seus 

condicionantes, concepções prévias dos estudantes e obstáculos envolvidos. O estudo sobre a 

intervenção didática remete a uma dimensão praxiológica, que envolve compreender o trabalho do 

professor, sua relação com os discentes e possibilidades de organização e de avaliação de práticas 

de ensino. 

Pensando na formação de professores, noções de Didática são essenciais no currículo dos 

cursos de licenciatura, uma vez que se enseja realizar uma formação profissional do professor, ou 

seja, quer-se possibilitar que o futuro educador tenha uma construção teórico-metodológica 

suficiente para o desenvolvimento de uma práxis em uma dada área específica.  

Ao problematizar a sua prática, os professores podem compreender melhor as suas fontes e 

contradições, a fim de melhor compreender a sua realidade. Contudo, Becker (2013), constatou que 

a maioria dos professores da educação básica não reconhece o fundamento central que sustenta a 

sua prática pedagógica, o que não significa, necessariamente, que há uma ausência de certa prática 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1174 

operante. Em sua maioria, os professores acabam por apresentar uma visão funcionalista e 

tecnicista, baseada em perspectivas empiristas, ou seja, centradas no método de ensino, a fim de 

transmitir conhecimentos que, antecipadamente, são considerados como verdadeiros e pertinentes. 

Ou seja, o “fazer” da prática pedagógica passa a ser dissociado de perguntas como “por que fazer”, 

“para que fazer”, o que faz com ela seja analisada, muitas vezes, de maneira abstrata e idealizada e 

não contextualizada.  

Porém, ao se fazer essa crítica ao tecnicismo, não se nega, ao mesmo tempo, que dominar 

conhecimentos, buscar de estratégias que viabilizem a aprendizagem não sejam problemas 

importantes para o trabalho docente. O que se diz é que a análise das questões educacionais só 

adquire significado quando é contextualizada e quando as variáveis processuais são tratadas em 

íntima interação com as variáveis contextuais (CATAPAN, 2019). 

Ainda, é relevante destacar que todo processo de ensino-aprendizagem, já que contextual, 

apresenta uma dimensão político-social que lhe é inerente e que impregna toda a prática, pois ela 

sempre ocorre no âmbito de em uma cultura específica, com pessoas que tem certa posição na 

organização social em que vivem (CANDAU, 1993). Mas, com adoção majoritária da visão liberal 

supostamente modernizadora de educação nos sistemas educacionais, a dimensão política da 

educação tem sido cada vez mais negada.  

Diante dos elementos até aqui colocados, objetivamos, com o desenvolvimento deste 

trabalho, analisar como as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 

professores para a Educação Básica abordam os processos de aprender, ensinar e formar. Tal 

análise de faz necessária, uma vez que o documento trará implicações nos fundamentos, objetivos, 

conteúdos e estrutura da formação inicial de nossos professores o que pode, potencialmente, 

provocar mudanças no percurso formativo dos estudantes da escola básica.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa se caracteriza como sendo de natureza qualitativa (MINAYO, 2001) e 

utiliza como fonte de informação a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação). A partir da leitura do texto do documento, localizamos os trechos que 

contribuiriam para a identificação das noções ligadas ao aprender, ensinar e formar que são 

preconizados, os quais estão descritos e analisados nas seções a seguir. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre o processo de elaboração da Resolução CNE/CP nº 2 (20/12/2019) 
Com o forte movimento de constituição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 

que há ênfase no alinhamento ensino-aprendizagem-avaliação, a necessidade de novas diretrizes 

para a formação de professores e uma Base Nacional Curricular correspondente foi sendo imposta 

pelo Ministério da Educação (MEC). 

Em 14 de dezembro de 2018, foi publicada a “Proposta para Base Nacional Comum da 

Formação de Professores da Educação Básica”, encaminhada pelo MEC ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE). A aprovação da nova resolução ocorreu no CNE no dia 7 de dezembro de 2019, 

antes mesmo da realização da audiência pública agendada para dia 8 de novembro de 2019, sendo 

que a homologação ocorreu doze dias depois. Além da evidente rapidez pela qual ocorreu o 

processo de aprovação e homologação da BNC-Formação, sem o devido debate público, amplo e 

democrático, o alinhamento com a BNCC da educação básica é explícito: 

Parágrafo único. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em 

Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação têm como 

referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica 

(BNCC), instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018.  

Em suma, além de contribuir para a materialização do novo alinhamento das políticas 

públicas educacionais brasileiras, pode-se perceber que a BNC-Formação tem como lastro 

demandas legislativas artificialmente criadas (sobretudo após 2015) por aqueles que ocupam o 

poder, independente da contrariedade da comunidade acadêmica e escolar em relação as propostas 

que tem sido implementadas (RODRIGUES, PEREIRA, MOHR, 2020). 

Sobre os conhecimentos de Didática na nova resolução  
A BNC-formação é composta por competências gerais docentes, bem como competências 

específicas, as quais se desdobram em habilidades. As competências da BNC-Formação estão 

apresentadas no Quadro1. 

Rotineiramente, costumamos usar a palavra “competência”, no senso comum, no sentido de 

identificar e demarcar aquilo que somos ou não capazes de fazer. Contudo, esse mesmo conceito 

opera de maneira diferente entre diferentes escalas de abrangência. Se pensarmos em nível mais 

amplo, como uma rede de ensino (seja estadual ou federal, por exemplo) a adoção da noção de 

competência passa a corresponder a uma estratégia formativa para retirada dos estudantes do lugar 

de “incompetentes” para colocá-los no lugar de “competentes”. Contudo, condicionamentos sociais 
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especialmente injustos e desiguais na realidade brasileira fazem com que as pessoas tenham pontos 

de partida muito diferentes e percursos de aprendizagem muito diversos. Desta forma, os 

indivíduos, mesmo tendo avançado muito, podem não conseguir chegar a um mesmo 

predeterminado ponto de chegada. Na nova resolução em tela, parte-se do pressuposto que o ensino 

para o desenvolvimento de competências e habilidades é o objetivo fim da educação e o texto, 

inclusive, responsabiliza de forma exagerada o professor como agente capaz de resolver problemas 

que são, na verdade, de ordem do social, conforme podemos ler no parágrafo único e item I da 

página 3 da resolução. 

Em relação às competências gerais, as competências específicas I e IV, ligadas ao 

conhecimento profissional parecem ser mais enfatizadas do que as demais da mesma categoria, uma 

vez que usa-se os verbos “dominar”,“saber” e “conhecer”, em detrimento dos verbos “reconhecer” e 

“demonstrar” ligados à conhecimentos sobre os estudantes e como aprendem, assim como de seus 

contextos. Nas seções iniciais deste trabalho, colocamos que analisar as variáveis educacionais 

processuais sem a devida ênfase contextual pode ocasionar um ensino-aprendizagem tecnicista e 

levar a uma noção de Didática ligada à anacrônica arte de ensinar e não à contemporânea ação 

didática.  

Em relação às competências da prática profissional usa-se, em uma das competências 

específicas, o termo “aprendizagem efetiva”, o que demonstra a existência de resultados de 

aprendizagem previamente esperados a serem atingidos, aqui ligados ao que é preconizado pela 

BNCC. Além disso, chama atenção o uso da expressão “criar e gerir ambientes de aprendizagem”, o 

que aproxima a ideia de professor com a de um gestor. Sobre isso, menciona-se, inclusive, “padrões 

de qualidade” dos cursos. 

Em relação à competência geral de engajamento profissional, a competência específica 

"colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender" traz algumas das ideias que 

estiveram presentes nos primórdios do campo da Didática, como sendo a arte de ensinar tudo a 

todos, além de dizer, implicitamente, que os professores que hoje atuam não teriam, supostamente, 

esse princípio. 

Além disso, chama a atenção o adjetivo profissional em todas as competências gerais. É 

importante destacar que esse qualificativo, na verdade, contribui para uma proposta de 

desprofissionalização docente, no sentido de que professor é relegado à posição de um técnico que 

domina conteúdos e que possibilita aprendizagem efetivas para todos. 
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Outro aspecto que chama atenção é a ênfase ao desenvolvimento de “competências práticas” 

por parte dos licenciandos. Mesmo que se cite na resolução a necessária articulação entre teoria e 

prática, a prática parece ser compreendida de maneira idealizada para sujeitos também idealizados, 

ao se focar em resultados a serem atingidos. A centralidade da ênfase em competências práticas 

também é dada na sugestão de organização da carga horária dos cursos de licenciatura, das quais 

800 (das 3200 horas totais) são horas de prática pedagógica, reservadas para o desenvolvimento de 

estágio supervisionado (em situação real de trabalho em escola) e práticas dos componentes 

curriculares.  

Em relação as temáticas a serem abordadas ao longo do curso de licenciatura percebe-se um 

fracionamento de conhecimentos ligados ao campo da Didática. Nos últimos anos vem se tecendo 

na pesquisa em educação no Brasil a necessidade de articulação entre o que é abordado como sendo 

Didática Geral e o que é designado como Didática Específica (relacionada aos objetos de 

conhecimento identificados na BNCC). 

Como forma de regular o aprendizado das competências e habilidades presentes na BNC-

Formação é proposto no documento a realização de um Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes específico para os cursos de formação de professores, com prazo de ser implementado 

em até dois anos. Vale destacar, ainda, que todas as Instituições de Ensino Superior que fizeram 

alteração em seus cursos diante da Resolução CNE/CP nº 2 de 2015 tem até três anos para adotar a 

resolução em tela como referência e as demais, que não o fizeram, possuem o prazo de dois anos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho trouxe algumas reflexões acerca das implicações das novas diretrizes 

curriculares nacionais na formação inicial de professores e, por extensão, na formação dos 

estudantes da educação básica. De modo geral, pode-se perceber um alinhamento do que é proposto 

para a formação de docentes com a BNCC da educação básica, restringindo a formação de 

professores apenas àquilo que se espera que os estudantes aprendam na educação básica, o que é um 

reducionismo formativo muito grande. Conhecimentos ligados à epistemologia, à filosofia, 

sociologia e história da educação são pouco mencionados, o que abre espaço para que questões 

relativas à ação didática sejam compreendidas de maneira limitada por parte dos futuros 

professores. Há grande ênfase no aprendizado pela prática, o que pode dificultar ainda mais o 

estabelecimento de uma práxis educativa. Além disto, retoma-se a ultrapassada ideia de separação 

de conhecimentos pedagógicos daqueles ligados ao campo da Didática Geral e daqueles 
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relacionados a uma Didática específica. Perpassando todo o documento analisado, notamos grande 

ênfase na responsabilização dos professores acerca do enfrentamento de questões sociais amplas e 

complexas, uma vez que ele as deve enfrentar e superar a fim de garantir aprendizagens efetivas de 

seus estudantes. Ao mesmo tempo, a dimensão política da educação é apagada. É necessário que as 

reflexões acerca da nova resolução continuem a ser feitas no sentido de compreensão das 

contradições ali contidas, a fim contribuir para o estabelecimento de processos educativos que 

contribuam para a justiça social. 
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Resumo 

Os conhecimentos relacionados à área da Didática avançaram muito desde a criação do referido campo, 
saindo de uma concepção de Didática como arte de ensinar para uma que compreende a ação didática, 
envolvendo as relações entre estudante (processos de aprendizagem), conhecimento (objetos de ensino) 
e o professor (intervenção didática). Especificamente neste trabalho, objetivamos analisar como os 
conhecimentos do campo da Didática são abordados nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, aprovadas, recentemente, no dia 7 de 
dezembro de 2019, tendo sua homologação em 20 de dezembro de 2019 e que podem trazer 
implicações nos fundamentos, objetivos, conteúdos e estrutura da formação inicial de nossos 
professores. Para isso, realizamos leitura integral do documento e destacamos trechos do texto que 
seriam interessantes para compreender que processos de aprender, ensinar e formar são preconizados. 
Como resultados das análises pode-se perceber que: há grande alinhamento entre o que é proposto na 
BNCC e a BNC-Formação, há grande responsabilização do professor na resolução de problemas 
educacionais, há grande ênfase no aprendizado de competências e habilidades pela prática por parte dos 
futuros professores, retoma-se a ideia de separação entre aquilo que seria da ordem do aprendizado da 
disciplina de Didática Geral e o que é relegado a uma Didática Específica; além de se fazer o 
apagamento da dimensão política dos processos educativos. Ao final do trabalho, trazemos algumas 
reflexões sobre as possíveis implicações da implementação da nova resolução na formação de 
professores e dos estudantes da educação básica. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Currículo; Cursos de Licenciatura 
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ANEXOS 

Quadro 1. Competências gerais e específicas da BNC-formação 

COMPETÊNCIAS 

GERAIS 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Conhecimento 

profissional 

I - Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los; 

II - Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem; 

III - Reconhecer os contextos de vida dos estudantes; e 

IV - Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. 

Prática profissional I - Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens; 

II - Criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem; 

III - Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino; e 

IV - Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e 

as habilidades. 

Engajamento profissional I - Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional; 

II - Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o 

princípio de que todos são capazes de aprender; 

III - Participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores 

democráticos; e 

IV - Engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando 

melhorar o ambiente escolar. 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar a associação entre o perfil do docente e características 

das instituições de Educação Infantil. O perfil do docente é definido neste estudo por características 

sociodemográficas, correspondentes ao sexo e cor/raça e aspectos ligados ao exercício da profissão, 

como formação inicial e dependência administrativa em que leciona. As características das escolas 

estão relacionadas à rotatividade dos docentes em seus quadros profissionais e ao nível 

socioeconômico (NSE) dos estabelecimentos de ensino.  

O estudo abrange os docentes e escolas pertencentes aos quatro estados da região Sudeste do 

Brasil. Definiu-se essa região pelo fato da mesma, em comparação com as demais do país, ser a 

mais populosa, com 81.935.871 habitantes (BRASIL, 2019), possuir o maior número de matrículas 

e docentes na Educação Infantil (3.919.326 e 272.311 respectivamente) e a segunda maior região 

em número de escolas de Educação Infantil (36.264) (BRASIL, 2020). 

A Educação Infantil é uma das etapas da Educação Básica que se encontra em um intenso 

debate motivado pela necessidade de aumento e garantia de vagas, pelo desenvolvimento de 

avaliações de aprendizagem e pela definição de padrões de qualidade a serem oferecidos pelas 

instituições de ensino. O professor se encontra inserido nesse debate uma vez que ele representa o 

primeiro elo do aluno com o ambiente escolar, intermediando através do cuidar, o desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças pequenas (SOUSA, 2014). 

 O docente é um profissional que reúne diferentes tipos de características. Por exemplo, se 

analisarmos pelo perfil e vínculo institucional, esse profissional apresenta características que 

incidem diretamente no processo educacional, tais como sua titulação e qualificação para o 

exercício da profissão e experiência na docência.  

A ação do docente tem como foco o desenvolvimento do aluno sendo exercida em um 

ambiente que, espera-se seja propício ao exercício profissional, portanto a escola e suas 

características também devem ser analisadas. Pesquisas realizadas com o objetivo de investigar as 

relações entre escolas, docentes e alunos demonstraram que em escolas cuja qualidade da educação 

era melhor os docentes adotavam aulas estruturadas, possuíam objetivos claros de aprendizagem e 

mantinham um clima estável com boa conservação da infraestrutura e professores sempre presentes 

(SAMMONS, 1999; GAUTHIER, BISSONETTE; RICHARD, 2014). 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1182 

As características escolares a serem analisadas neste trabalho são a rotatividade docente e o 

NSE as instituições. Definiu-se a rotatividade docente pelo fato da mesma estar atual nos debates 

que discutem os fatores que influenciam o ambiente escolar (PEREIRA JÚNIOR; OLIVEIRA, 

2016) e pelo fato de ser pouco estudada em trabalhos nacionais voltados para a Educação Infantil. O 

NSE das escolas foi utilizado por estar diretamente associado ao ambiente escolar e atuar como 

fator de controle estatístico em análises de diferentes fatores escolares (GAUTHIER, 

BISSONETTE; RICHARD, 2014).  

A rotatividade docente é uma característica escolar que está sob ação dos órgãos regulatórios 

e das políticas públicas educacionais. Sendo um fenômeno que ocorre no âmbito dos sistemas e 

instituições de ensino, reflete a movimentação e alternância dos professores nos quadros 

profissionais das escolas (CARVER-THOMAS; DARLING-HAMMOND, 2017).  

Duarte (2009), analisando dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

demonstrou que a rotatividade docente estava associada com a qualidade da educação e que manter 

professores nas escolas atuando juntos aos alunos favorecia um melhor processo de ensino 

aprendizagem. 

A rotatividade nas escolas de Educação Básica, que é verificada através do indicador de 

regularidade docente desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), posiciona as instituições de ensino em uma escala que varia de zero a 

cinco, sendo que valores mais próximos de cinco apresentam menor rotatividade e mais próximos 

de zero representam maior rotatividade. 

Dados do INEP (BRASIL, 2019) indicam que a média brasileira das escolas de Educação 

Básica no indicador de regularidade é 2,95. Considerando somente a Educação Infantil os dados 

apontam que a média das escolas é de 2,94, ou seja, compatível com a média nacional, 

demonstrando que há expressiva rotatividade docente nessa etapa de ensino.  

METODOLOGIA 

Na análise foram utilizados dados de docentes e escolas provenientes do Censo Escolar 

Brasileiro de 2018. Para caracterizar o perfil dos professores foram utilizados dados sobre sexo e 

cor/raça e dados referentes à escolaridade e dependência administrativa. Na caracterização das 

escolas foram utilizados dados do indicador de regularidade docente e do NSE das escolas também 

calculado pelo INEP. Esse último indicador posiciona as instituições em uma escala de zero a dez, 
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sendo que valores mais próximos de dez refletem escolas com melhores condições 

socioeconômicas. De acordo com o INEP a média no NSE das escolas de Educação Básica do 

Sudeste é de 5,32 (BRASIL, 2019).  

A variável central, que possibilitou relacionar as características dos docentes e escolas ao 

perfil específico do professor da Educação Infantil, foi construída a partir das informações sobre a 

etapa que o docente atuava. Para análise foi utilizado um modelo logístico multinível de dois níveis 

que permite analisar de forma conjunta dados de docentes e escolas. Essa técnica consiste em uma 

regressão onde são estimadas probabilidades de determinado fator ocorrer mediante a ação de outro 

(LEE, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da regressão logística multinível que estão demonstrados na Tabela 1 em 

anexo, devem ser interpretados considerando as razões de chance (Odds Ratio) dos professores que 

lecionam na Educação Infantil estarem associados aos fatores analisados. O número de referência é 

o um, ou seja, fatores com valores maiores descritos na coluna Odds Ratio, representam maior 

chance de ocorrência junto aos professores de Educação Infantil e valores menores que um 

representam menor chance de ocorrência. Para cada característica dos docentes foi definida uma 

referência que permitiu melhor interpretação dos resultados. Essas referências podem ser 

verificadas na Tabela 1 na coluna fatores. 

Os resultados demonstram que docentes que lecionam na Educação Infantil possuem 88% 

mais chances (1,88) de serem do sexo feminino do que masculino. Esses resultados estão alinhados 

com o Censo Escolar (BRASIL, 2019) que demonstra no Sudeste, 78,8% dos docentes da Educação 

Básica serem do sexo feminino e 21,2% pertencerem ao sexo masculino  

De acordo com Gatti e Barreto (2009) há proeminência da presença de mulheres nas 

regências das escolas, que segundo Carvalho (2018) demonstra ser uma ocupação profissional 

arraigada culturalmente ao sexo feminino. Segundo essa autora, em pesquisa utilizando dados do 

Censo Escolar de 2009, 2013 e 2017, aproximadamente 97% dos docentes da Educação Infantil 

eram do sexo feminino.  

No fator cor/raça os resultados indicam que os docentes da Educação Infantil possuem 12% 

mais chances (1,12) de pertencerem à raça negra (pardos e pretos) do que pertencerem à raça 

branca. As estatísticas do Censo Escolar 2018 apresentam dados contrários. Segundo essa pesquisa 
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oficial do INEP 52,8% dos docentes que atuam na região sudeste pertencem à cor/raça branca, 

22,1% à cor/raça negra (pardos e pretos), 0,4% pertencem à cor/raça amarela, 0,1% aos indígenas e 

24,6% não declararam a que cor/raça pertenciam (BRASIL, 2019). 

Carvalho (2018) também apresentou resultados contrários evidenciando uma parcela maior 

de professores da Educação Infantil pertencentes a cor/raça branca e aumentando ao longo dos anos. 

Segundo a autora, em 2009 38,4% dos professores da Educação Infantil pertenciam a cor/raça 

branca e em 2017 esse percentual aumentou para 43,5%. O percentual de negros (pardos e pretos) 

também aumentou passando de 23,5% em 2009 para 29,2% em 2017.  

Uma explicação para o aumento do percentual de professores em ambos grupos raciais está 

relacionada ao aumento no acesso às vagas pós emenda constitucional 59/2009 (BRASIL, 2009). 

Essa emenda alterou o art. 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) tornando obrigatória a 

Educação Básica a partir dos 4 anos de idade. Dessa forma, essa medida favoreceu a entrada de 

docentes nas escolas de Educação Infantil, uma vez que havia a necessidade de ofertar a Pré-Escola 

a toda população. 

 Quanto a característica relacionada à escolaridade, os resultados indicam que os docentes da 

Educação Infantil apresentam 63% menos chances (0,37) de possuírem curso superior se 

comparados com os que lecionam em outras etapas de ensino (Fundamental e Médio). A 

escolaridade para o docente lecionar na Educação Básica, definida pelo art. 62 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), é licenciatura em nível superior (BRASIL, 1996), o que 

alterou de forma positiva a situação do professor na Educação Infantil. Antes desta lei, a docência 

nesta etapa de ensino era exercida em sua grande maioria, por profissionais sem formação adequada 

(BUSS-SIMÃO; ROCHA, 2018). 

Carvalho (2018) aponta que em 2017 somente 67,2% dos professores que atuavam na 

Educação Infantil no país possuíam curso superior contra 85,3% do Ensino Fundamental e 93,5% 

do Ensino Médio. Esses dados incidem na mesma direção dos resultados encontrados neste estudo.  

Considerando a dependência administrativa, os resultados indicam que os docentes da 

Educação Infantil possuem 103% a mais de chances (2,03) de lecionarem nas redes municipais se 

comparados com as outras redes (Federal, Estadual e Privada). Esse resultado já era esperado pelo 

fato de que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina que a oferta de Educação Infantil é 

responsabilidade dos municípios. 
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 Como as variáveis referentes aos fatores escolares possuem uma estrutura de escala, a 

interpretação dos resultados sofre uma pequena alteração. Os resultados sobre a rotatividade 

demonstram que a cada aumento de um ponto na escala do indicador de regularidade diminui-se em 

19% as chances (0,81) do docente da Educação Infantil lecionar em escolas com quadros docentes 

mais estáveis e menos rotativos se comparados com professores de outras etapas de ensino. Ou seja, 

é mais provável que as escolas de Educação Infantil possuam quadros docentes mais rotativos. 

Segundo Cassidy et al. (2011) a rotatividade maior nas instituições de Educação Infantil, 

gera interrupções no processo de ensino aprendizagem e dificuldades nas relações 

professor/pais/alunos. Quando ocorrem mudanças, como a alteração da referência da criança que é 

o professor na Educação Infantil, causa-se uma instabilidade no ambiente, com os alunos 

apresentando dificuldades em reconhecer o docente novo que chega para assumir a sala de aula. 

Nesse caso, o próprio docente percebe um aumento na carga de trabalho como consequência da 

maior atenção a ser despendida pelas crianças, pais e pela necessidade do estabelecimento de novos 

vínculos, próprios da Educação Infantil. 

O NSE é uma variável utilizada para controle do modelo estatístico. Os seus resultados 

demonstraram que a cada aumento de um ponto no NSE das escolas diminui-se em 51% as chances 

(0,49) do professor de Educação Infantil lecionar em estabelecimentos com melhores níveis 

socioeconômicos. De modo resumido o professor de Educação Infantil possui mais chances de 

trabalhar em escolas que possuem menor nível socioeconômico se comparado com os professores 

de outras etapas de ensino. 

CONCLUSÕES 

Os resultados, ao evidenciarem que o docente da Educação Infantil tem 63% menos chances 

de possuir curso superior se comparado com seus colegas que lecionam em outras etapas da 

Educação Básica, incidem na direção de que há necessidade de maiores investimentos na formação 

inicial dos docentes que atuam na Educação Infantil. 

 Ao evidenciar que, maior rotatividade dos docentes está associada às escolas de Educação 

Infantil, os resultados apontam serem necessárias políticas que favoreçam a estabilidade do 

professor nas unidades de ensino, por meio de melhoria na infraestrutura das unidades, apoio 

pedagógico aos professores, remuneração salarial adequada e valorização da profissão (PEREIRA 

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2016). 
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 Com exceção da característica cor/raça, os demais fatores analisados apresentaram 

alinhamento com a literatura discutida. Em relação à essa característica específica, deve-se 

considerar que o estudo analisou somente a região Sudeste. Nesse sentido, sugere-se o 

desenvolvimento de outros trabalhos com foco em outras regiões do país para verificação desse 

fator. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Resultados do modelo logístico multinível 

Fatores Razão de Chance (Odds Ratio)* 

Feminino 1,88 

Negro 1,12 

Superior 0,37 

Municipal 2,03 

Rotatividade (Regularidade) 0,81 

NSE 0,49 
Fonte: Elaboração própria.  

*Todos os resultados foram significativos para um p<0,05. 

Resumo 

Esse estudo tem como objetivo analisar a associação entre o perfil dos docentes e características de 
escolas de Educação Infantil. O foco deste trabalho é a região Sudeste do país que concentra o maior 
número de profissionais e matrículas nessa etapa de ensino. Foram analisados dados provenientes do 
Censo Escolar 2018 que refletem características sociodemográficas dos docentes, como sexo e cor/raça 
e características relacionadas ao exercício da profissão, como escolaridade e dependência administrativa 
em que atuam.  Foram analisados também dados que refletem as características das escolas em que os 
docentes lecionam, como o nível socioeconômico (NSE) e a rotatividade dos professores nessas 
instituições. Para analisar a associação entre o perfil dos professores e as características das escolas foi 
utilizada a técnica estatística de regressão logística multinível. Os resultados demonstraram estar 
alinhados com a literatura ao evidenciar que os docentes da região Sudeste que lecionam na Educação 
Infantil, apresentam mais chances de serem do sexo feminino, possuem menos chances de ter 
graduação em curso superior se comparado com os pares que atuam em outras etapas da Educação 
Básica e maiores chances de lecionarem nas redes municipais, um resultado já esperado uma vez que os 
municípios são responsáveis por oferecer a Educação Infantil. Quando analisado o fator cor/raça, 
demonstrou-se maior chance dos professores da Educação Infantil pertencerem à raça negra (pretos e 
pardos). Esse resultado se mostra contrário aos dados oficiais do Censo Escolar Brasileiro que apontam 
maior predominância de professores pertencentes à cor/raça branca. Considerando as características 
escolares os resultados evidenciaram que são maiores as chances dos professores de Educação Infantil 
lecionarem em instituições de ensino cuja rotatividade de docentes é maior e em estabelecimentos que 
possuem menor NSE. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Perfil Docente; Rotatividade Docente; Nível Socioeconômico das 
Escolas; Características Escolares. 
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INTRODUÇÃO 

 Seguindo uma tendência mundial de elaborar sistemas de avaliação escolar, no Brasil o 

Governo implanta em 1990 o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O objetivo inicial 

dessas avaliações era construir um diagnóstico da educação brasileira (WERLE, 2011). Ou seja, 

coletar dados que fossem úteis à formulação e reformulação de políticas públicas na área. Nos 

últimos vinte anos, os estados têm seguido o modelo de “Estado Avaliador” e implementado seus 

próprios sistemas avaliativos. Há, também, certa metamorfose na função diagnóstica das avaliações 

em larga escala para inserção delas nas chamadas políticas de responsabilização. Ou seja, os 

resultados dos alunos nessas avaliações são associados a ganhos financeiros pela comunidade 

escolar (BROOKE, 2013; AKKARI, 2011). 

 O governo estadual do Ceará, ainda na década de 90, criou o Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE)1, institucionalizado pela Portaria 101/2000, 

avalia os alunos de escolas públicas, fornece subsídios para formulação e monitoramento das 

políticas educacionais e visa traçar a oferta de um ensino de qualidade, além de prestar contas à 

sociedade de como se encontra o ensino público local (SEDUC, 2018). Mais de uma década depois 

institui por meio da Lei 14.371/2009 o Prêmio Escola Nota 10 que tem função de aferir, comparar e 

premiar,com a distribuição de um valor específico, as escolas que obtiverem os maiores e menores 

níveis de desempenho no SPAECE (COELHO, 2013; SOARES; WERLE, 2018).  

 Reconhecida a abrangência dessa prática de avaliação no âmbito das políticas educacionais 

(PERBONI, MILITÃO, DI GIORGI, 2019), o atual crescimento das políticas de responsabilização, 

este trabalho teve como objetivo analisar os impactos do Prêmio Escola Nota 10 na gestão escolar 

de municípios do estado do Ceará- Brasil. De forma específica, identificar a influência deste nos 

processos pedagógicos e pontuar as estratégias utilizadas pela Gestão Escolar para a melhoria dos 

resultados obtidos no SPAECE. Apresentam- se a seguir os dados da primeira fase do estudo, 

realizado no município de Reriutaba- Ceará.  

 
1 O Prêmio Escola Nota Dez foi criado através da Lei 14.371/2009 e disciplinado na Lei 14.580/2009,  com 
regulamentação no Decreto 29.896/2009. Em 06 de dezembro de 2011 foi revogada a legislação anterior e aprovada 
a Lei 15.052, com regulamentação no Decreto 30.797/2011.  Em 15 de dezembro de 2015 essa legislação foi novamente 
revogada e aprovada a Lei Nº 15.923/2015, em vigor e regulamentada pelo Decreto 32.079/2016 (SEDUC/CE, 2019). 

http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/leis/lei_14371_2009.pdf
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/leis/lei_14580_2009.pdf
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/leis/Decreto_29896_2009.pdf
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/143-leis-e-decretos?download=1043%3Alei15052de-06dedezembro2011
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/leis/Decreto_30.797_2011.pdf
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/images/leis/lei_15923_de15dedezembrode2015.pdf
http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/143-leis-e-decretos?download=1041%3Adecreto-32079-de-09-de-novembro-de-2016
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A importância da educação para o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade é 

consenso na literatura especializada. Autores como Lessarde e Carpentier (2016) destacam que a 

disputa entre as nações ricas por um lugar competitivo no mercado global tem feito com que os 

governos se preocupem cada vez mais com os resultados de seus sistemas de educação. Santos 

(2016) enfatiza que é a educação que dá substância e edifica as principais bases de desenvolvimento 

de uma sociedade, e sua influência se desdobra nos indicadores sociais. Dessa forma países 

emergentes têm reconhecido que o controle periódico por parte dos governos, dos resultados das 

avaliações escolares, constitui- se como estratégia para posterior êxito das políticas públicas 

nacionais.  

 Dessa forma tem crescido no Brasil o número de estados que cada vez mais despendem 

esforços na aplicação de testes padronizados a partir de matrizes de referência de seus próprios 

sistemas avaliativos, no intuito de atingir parâmetros nacionais de qualidade. No ano de 2019 

registrou- se 202 Estados e o Distrito Federal com sistemas próprios de avaliação vigentes 

(PERBONI, MILITÃO, DI GIORGI, 2019). Conforme Brooke (2013) o crescimento do uso de 

sistemas externos de avaliação, somada à confiabilidade cada vez maior dos instrumentos 

utilizados, facilitou o desenvolvimento de políticas de responsabilização, ao mesmo tempo em que 

tornou as equipes que compõe a escola e os sistemas de ensino responsáveis pelos resultados 

escolares.  

 A literatura acerca dessa temática é controversa. Autores como Ball (2002) chamam atenção 

para esse fenômeno, que toma diversos países, ao responsabilizar escola e professores pelos 

resultados das avaliações em larga escala o que ele chama de performatividade. Enquanto outros 

mostram efeitos positivos de avaliações desse tipo em termos de ganhos na aprendizagem dos 

alunos. “Incluem- se, neste grupo, as pesquisas que tratam especificamente da avaliação de 

diferentes metodologias para o cálculo e o pagamento de incentivos monetários para diferentes 

níveis e tipos de ensino” (BROOKE, 2013, p. 12). 

No contexto brasileiro, mais de uma década após o início da adoção de políticas de 

responsabilização, vê-se, ao comparar escolas, que elas buscam identificar as que apresentam 

 
2  Acre (2009), Alagoas (2001), Amazonas (2008), Bahia (2007), Ceará (1992), Espírito Santo (2004), Goiás (2011), 
Maranhão (2019), (Mato Grosso do Sul (2003), Minas Gerais (2000), Pará (2013), Paraná (2012), Paraíba (2012), 
Pernambuco (2008), Piauí (2011), Rio de Janeiro (2008), Rio Grande do Sul (2011), Rondônia (2012), São Paulo 
(1996), Tocantins (2011) e Distrito Federal (2011). 
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dificuldade em desempenhar seu trabalho, como também identificar as que devem servir como 

fonte de aprendizagem para as demais (BROOKE, 2013).  Ou seja, com a divulgação dos resultados 

das avaliações associada a adoção de um sistema de bônus e/ou punição, os governos tem como 

prioridade promover mudanças na gestão e nas práticas escolares como meio de aumentar o 

desempenho escolar pelo esforço interno à instituição e não mais diagnosticar para traçar possíveis 

intervenções externas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Realizou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 2007), tendo- se como 

método o estudo de caso (YIN, 2011). No que tange a caracterização e critérios de delimitação da 

amostra, selecionou- se o município de Reriutaba- CE, que conta 22 escolas municipais e trabalha 

com SPAECE desde 2008, ano em que, o sistema passou por um redesenho, passando a ser 

realizado anualmente e estruturado em três vertentes avaliativas: Alfabetização – SPAECE- Alfa (2º 

ano); Ensino Fundamental (5º e 9º anos); e Ensino médio (1ª, 2ª, e 3ª séries). De acordo com dados 

da Secretaria Municipal de Educação do ente federativo estudado, 07 (sete) receberam um total de 

11 (onze) prêmios no ano de 2018, referentes aos resultados obtidos no SPAECE 2017. A amostra 

selecionada foi composta por duas destas escolas do referido município, ambas ganhadoras do 

Prêmio por bons desempenhos; de 2008 a 2017 a Escola A foi premiada sete vezes e a Escola B, 

cinco. Os critérios de seleção da amostra foram a localização (sede do município) e o recebimento 

do Prêmio no SPAECE 2017 em no mínimo duas categorias. Em relação à técnica de coleta de 

dados, foi realizada pesquisa de campo no mês de julho de 2018, com visitas às escolas 

selecionadas, aplicação de um roteiro de observação e realização de entrevista semiestruturada com 

os gestores escolares.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Conforme os gestores da Escola A e B, os impactos do Prêmio Escola Nota 10 pode ser 

identificado nos bens adquiridos pelas instituições com os recursos ganhos, empregados, sobretudo, 

em melhorias na estrutura física, tais como: compra de materiais de expediente, aquisição de 

materiais permanentes (móveis e equipamentos) e a realização de obras e reformas (construção de 

uma biblioteca, instalação de uma caixa d’água e colocação de forros nas salas de aula, etc.). A 

Diretora da Escola B reforça que a possibilidade de direcionar recursos a necessidades urgentes, de 

forma legal, mas menos burocrática é o diferencial dele para o progresso da escola. De acordo com 
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o Decreto nº 29.896/2009, os bens adquiridos com o bônus financeiro serão incorporados ao 

patrimônio público do ente mantenedor da escola, além de poder beneficiar à gestão, estudantes e 

professores. Os recursos devem ser destinados ao enriquecimento de acervos didático-pedagógicos, 

a alocar em melhorias físicas, estruturais e de material didático-pedagógico, para custeio de ações 

que visem ao incentivo do desempenho dos profissionais lotados na escola, inclusive com 

bonificação de docentes.  Porém infere- se pela categoria dos bens adquiridos que ao invés de estar 

a favor do intuito do programa, portanto, de enriquecimento, aperfeiçoamento e evolução do 

sistema de ensino local, o prêmio acaba por suprir necessidades básicas do funcionamento regular 

das escolas, como uma medida paliativa de sanar precariedades existentes que seriam de 

responsabilidade do Município.  

Quanto aos principais impactos nos processos pedagógicos das instituições beneficiadas, 

apesar de reconhecida na literatura internacional, conforme aponta Brooke (2013), a controvérsia 

sobre os reais benefícios pedagógicos ao fazer- se relação direta entre resultados em avaliações e 

benefícios financeiros para docentes, os entrevistados afirmam que esse prêmio é estímulo para os 

professores do município focarem mais atenção na aprendizagem, pois veem a possibilidade de 

receber pelo seu trabalho mais também um valor monetário. Não somente o corpo docente, mas 

percebe-se que o empenho de funcionários das instituições participantes em prol da obtenção de 

êxito no SPAECE e, consequente ganho do Prêmio, está atrelada diretamente ao fato dele ser 

financeiro. Por haver permissão de distribuição de recursos, o valor monetário recebido também é 

dividido para os professores, enquanto os estudantes ganham brindes, geralmente passeios.  

Acerca das ações estratégicas utilizadas pela Gestão Escolar Municipal para ampliar as 

oportunidades de elevação do desempenho dos alunos no SPAECE, segundo os gestores 

entrevistados, são aplicadas diferentes estratégias durante todo o período letivo, entre elas pode-se 

citar: a utilização diária de apostilas e cadernos de atividades nos moldes das avaliações, aulas de 

reforço, aplicação de simulados com direitos a brindes por desempenho e a realização de oficinas de 

leitura. Todas coordenadas pela gestão interna e baseadas no modelo SPAECE. 

A política de avaliação escolar no Estado do Ceará segue a tendência de expor os resultados, 

premiando as instituições e seus respectivos profissionais que atingem as metas, e apontando 

aqueles que não o fazem, com intuito de apresentarem melhores resultados nas edições seguintes 

Baseiam- se, pois, segundo Brooke (2013), em autoridade, quando os resultados das avaliações de 

desempenho são publicados por instâncias gestoras de políticas como forma de prestação de contas. 
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Segundo os entrevistados, tal divulgação é positiva quando é referente ao êxito dos alunos, pois 

promove a escola, constituindo- se como um incentivo a divulgação de seu nome.  

Sobre a finalidade básica do Prêmio, segundo os gestores entrevistados, tem sido alcançada, 

qual seja, funcionar como uma política indutora para as escolas melhorarem seus resultados, 

visando manter ou se evoluir em termos de qualidade educacional, e como uma política apoiadora 

àquelas com menores resultados (COELHO, 2013). Por fim, no que tange a importância da 

existência de premiações por parte do poder público, reconhecem- na, visto que, diante da 

conjuntura na qual estão inseridas as instituições educacionais, é por meio da premiação que elas 

podem promovem avanços, buscam destacarem-se das demais, estimulam o aprendizado e 

fornecem melhores condições de estudo aos alunos e de trabalho aos professores.  

CONCLUSÕES 

 Verificou-se que os principais reflexos da existência do Prêmio Escola Nota 10 se vinculam 

à disponibilização do valor monetário ofertado, pois meio dele as escolas percebem os efeitos em 

termos de melhorias, tanto físicas, como pedagógicas. Por essa razão, a gestão implanta estratégias 

para melhorarem os resultados obtidos nas avaliações educacionais. Ambas escolas pesquisadas 

obtiveram benefícios com a aquisição de bens. O que influencia, segundo os pesquisados, na 

aprendizagem dos discentes, uma vez que a disponibilização de salas de aula melhores estruturadas, 

com materiais e equipamentos adequados, promove uma ampliação do bem-estar dos e 

consequentemente na sua capacidade de aprendizagem.  

 Sobre a vinculação do Prêmio Escola Nota 10 a melhoria na aprendizagem dos alunos, 

sugere- se um estudo longitudinal e de acompanhamento dos estudantes avaliados. Verificou-se que 

as escolas se preparam para participar das avaliações com utilização diária de apostilas e cadernos 

de atividades nos moldes SPAECE. No entanto, há de se refletir qual o foco desse material didático, 

se não limita outros temas relevantes dos componentes curriculares. Destaca-se, aqui, a importância 

da continuação dessa investigação para se identificar qual o lugar dado pelas estratégias 

educacionais a outros componentes curriculares que não são instrumentos de avaliação no 

SPAECE.  

Percebe- se a grande influência do Prêmio Escola Nota 10 onde ficou claro que as 

respectivas diretoras entrevistadas colocam bastante atenção e empenho para conseguirem obtê-lo, 

associando-o a progresso nas unidades educacionais que administram. Não reconhecem, por 

exemplo, que a precariedade das instituições fica atestada pela forma como precisam aplicar o 
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dinheiro recebido quando premiadas ou apoiadas, basicamente em materiais de primeira 

necessidade contrariando o objetivo do projeto que é de enriquecimento, aperfeiçoamento e 

evolução do sistema de ensino local, e não o suprimento de itens básicos. 
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Resumo 

Em busca da qualidade do ensino os governos têm elaborado políticas educacionais que além de 
estabelecerem parâmetros curriculares, criam mecanismos de avaliação de desempenho e de estímulos 
para a comunidade escolar. A exemplo dessa busca por qualidade o estado do Ceará implementou há 
três décadas o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), cujos 
resultados há uma década vêm sendo utilizados como parâmetros às ações de bonificação ou apoio às 
escolas pelo “Prêmio Escola Nota 10”. O trabalho ora apresentado integra uma pesquisa com 
abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 2007), que objetiva analisar os impactos desse Prêmio na gestão 
escolar de municípios do estado do Ceará- Brasil. De forma específica, identificar a influência deste 
Prêmio nos processos pedagógicos das instituições beneficiadas e pontuar as estratégias utilizadas pela 
Gestão Escolar Municipal para a melhoria dos resultados obtidos no SPAECE. Apresentam- se aqui os 
dados da primeira fase, caracterizada como estudo de caso (YIN, 2011) realizado em escolas de 
Reriutaba- Ceará. Identificou- se que as instituições analisadas obtiveram benefícios com a premiação 
no que tange à aquisição de bens e suprimento de deficiências na estrutura física. A Gestão Escolar 
coloca bastante empenho para conseguir obter o Prêmio como bonificação, associando- o a progresso 
das unidades educacionais que administram. A constatação dos efeitos diretos na aprendizagem dos 
alunos, pelas melhorias estruturais e estratégias realizadas pelos gestores, precisaria de um estudo 
longitudinal. Percebeu- se a necessidade da elaboração de estudos que objetivem também identificar o 
lugar dado pelo planejamento didático anual das escolas a outros componentes curriculares que não são 
instrumentos de avaliação no SPAECE.  

Palavras-chave: Políticas de Avaliação da Educação Básica; Sistema Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará; Prêmio Escola Nota 10; Gestão Escolar.  
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INTRODUÇÃO 

Em um cenário no qual políticas públicas de currículo, gestadas de forma autoritária, 

concorrem para a acomodação de sujeitos a um pensamento liberal/conservador ora hegemônico, 

com o suporte de mecanismos de reprodução social e cultural, faz-se necessário indagar não 

somente sobre propostas que levam a adaptações ao estabelecido pela política oficial, mas também 

sobre espaços possíveis para ações contra-hegemônicas, potencializadoras de inéditos viáveis.  

Ainda, no Brasil, torna-se urgente compreender políticas e práticas educativas recentes que 

tem engendrando dúvidas, contradições e resistências quanto a sua implantação, tanto nas instâncias 

superiores da Educação, como nas as unidades escolares, merecendo, portanto, novas pesquisas e 

análises. 

Objetiva-se investigar perspectivas de enfrentamento e superação da razão instrumental no 

campo do currículo, por meio da realização de uma pesquisa-formação apoiada em princípios e 

práticas de autores que consideram a escola como espaço de construção de políticas e de 

subjetividades. Trata-se de responder questões como: 

• Que compreensões estão implicadas na organização do tempo, do espaço e do 

conhecimento, na escola, tendo em vista diferentes perspectivas do que se entende 

como educação de qualidade? 

• Como organizar e desenvolver o currículo e a formação docente em contextos 

educativos que se propõem a trabalhar em uma perspectiva radicalmente 

democrática? 

• Qual currículo, que formação e que didática, permitem avançar em uma direção que 

considere a diversidade cultural e as diferenças que caracterizam o desenvolvimento 

do ser humano? 

A pesquisa, a ser desenvolvida com professores da Educação Básica de escolas municipais 

de Santos/SP, estudará como se evidenciam, sustentam e são postas em prática, ações contra-

hegemônicas de currículo. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Muito tem sido teorizado e esforços têm sido feitos, com o objetivo de incentivar e 

concretizar políticas de currículo que se opõem a modelos preestabelecidos e homogeneizadores, e 

que consideram a complexidade dos contextos concretos de prática de educadores e educandos, 

favorecendo a conquista da autonomia e a mobilização de saberes teóricos e práticos para construir 

novos conhecimentos, analisar criticamente a realidade e transformá-la. 

As produções de Freire (1991), Giroux (1997), Zeichner (2009), e Macedo (2018) são 

exemplos dos esforços empreendidos. Destaca-se, aqui, a proposta de Paulo Freire para a 

reorientação curricular no município de São Paulo, na gestão da prefeita Luiza Erundina de Sousa, 

entre 1989-1992. Durante a sua atuação como gestor público, Freire articulou de forma singular as 

dimensões ético-política, filosófica, epistemológica, metodológica e pedagógica, pautando-se em 

princípios da Educação Popular, e demonstrando um caminho possível para responder aos desafios 

do Currículo e da Formação de Professores.  

A opção pela educação popular referia-se, sobretudo, à natureza de uma prática pedagógica 

política e crítica, que se materializou nos seguintes aspectos: ações de luta pelo acesso e 

permanência de crianças, jovens e adultos em escolas dignas e bem equipadas; respeito à identidade 

cultural dos educandos; construção de conhecimentos significativos para os alunos, de modo crítico; 

formação permanente dos educadores e valorização desses profissionais e mobilização da 

comunidade escolar em torno de seus sonhos e de práticas democráticas para a compreensão e 

transformação da realidade social. (FREIRE, 1992). 

Não obstante as ações realizadas na contramão de políticas e práticas de padronização 

curricular, as propostas que se apoiam na racionalidade técnica ocupam, hoje, a posição 

hegemônica. Em diferentes momentos político-econômicos, no decorrer da história, as visões de 

mundo que competem pela hegemonia da educação recebem maior ou menor visibilidade e apoio. 

O tempo presente, em que as decisões sobre a política educacional são pressionadas e 

condicionadas por critérios de crescimento econômico, em vários países, favorece a tendência pela 

procura de soluções pragmatistas e individualistas para enfrentar problemas da educação e uma 

agenda de controle do currículo e da formação docente (FREITAS, 2014). De acordo com Macedo, 

dentre as razões que sustentam a racionalidade técnica, de cunho positivista, como base para 

decisões sobre as políticas educativas, pode-se destacar: 

[...] a incredulidade dos formuladores [de políticas] que algo produzido com tanto 

rigor científico possa não funcionar. Há um discurso pedagógico prescritivo que, com 
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boas intenções, pretende ditar o que o Outro deve ser (Gabriel, 2017; Macedo, 2017). 

Há uma sensação de desespero e desamparo criada por uma propaganda de que, apesar 

do esforço de muitos, a educação não deslancha (Taubman, 2009). Mas há, também, 

não sejamos ingênuos, interesses comerciais muito fortes, num país em que a 

população em idade escolar é de aproximadamente 45 milhões de pessoas (IBGE, 

2010). Em 2018, apenas em recursos do tesouro nacional, consta do orçamento o valor 

de 100 milhões de reais para a implementação da Base [Nacional Comum Curricular]. 

Ela cria um mercado homogêneo para livros didáticos, ambientes instrucionais 

informatizados, cursos para capacitação de professores, operado por empresas 

nacionais, mas também por conglomerados internacionais. (MACEDO, 2018, p. 30-

31). 

Assume-se, nessa pesquisa, com Macedo e Miller (2018), o entendimento das autoras de que 

as políticas de currículo não devem ser centralizadas. Esse posicionamento reforça a compreensão 

de que o currículo não pode ser um guia para direcionar a prática pedagógica, mas uma matriz 

complexa na qual se pode encontrar elementos necessários para (re)construir, permanente e 

criativamente, a práxis educativa. Logo, pensar o currículo como uma dimensão do quefazer na 

educação, no bojo do enfrentamento e superação da racionalidade técnica, exigirá reflexões muito 

concretas acerca das seguintes questões: para quê, por quê, a favor de quê, contra quem se faz 

educação na atualidade? 

A busca de repostas a essas e outras perguntas passa, necessariamente, por temáticas 

relacionadas à ampliação do acesso e permanência dos estudantes na escola, pela recriação e 

ressignificação de tempos, espaços, saberes e práticas pedagógicas, por decisões sobre a gestão 

escolar e condições de trabalho dos profissionais da educação. Esses focos de análise requerem 

pesquisas no campo do currículo, entendido aqui como um percurso de formação que envolve 

decisões, em diferentes esferas, sobre a estrutura organizacional da escola, os conhecimentos a 

serem selecionados e trabalhados, procedimentos e métodos de ensino, relações sociais e valores 

humanos. Decisões essas que afetam o desenvolvimento dos estudantes em formação, os 

professores e suas práticas, as relações entre a escola e a comunidade, e as políticas educativas, em 

diferentes níveis. 

APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

A opção metodológica dessa pesquisa tem enfoque qualitativo, caracterizado por uma 

orientação que enfatiza uma composição equilibrada entre as análises de processos e de produtos. 
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Esse enfoque incorpora tanto dados qualitativos propriamente ditos, como dados quantitativos. Os 

estudos sobre os processos devem registrar o seu desenvolvimento, indagando sobre julgamentos, 

interpretações e perspectivas dos integrantes das práticas educativas investigadas. A busca de 

significado nos processos supõe a substituição das generalizações estatísticas pelas análises e 

interpretações do particular e mesmo dos acontecimentos que não se repetem (LUDKE; ANDRÉ, 

1986). 

A pesquisa-formação a ser desenvolvida, com base nos escritos de Saul (2015) e Zeichner 

(2010), pode se constituir em uma força importante para o desenvolvimento curricular, a criação de 

novas práxis de ensino-aprendizagem, e a formação dos educadores. Trata-se de procurar apreender, 

nas práxis educativa, sentidos e significados capazes de fundamentar compreensões minuciosas da 

realidade e práticas comprometidas com o desenvolvimento do currículo, em uma perspectiva 

democrática. A análise dos dados resultantes das ações desenvolvidas na pesquisa irá requerer 

especial atenção à explicitação de limites explicativos e contradições presentes nas políticas e 

práticas de currículo examinadas. A metodologia da investigação temática (FREIRE, 1987; SAUL; 

SAUL, 2016), que oferece os subsídios teórico-metodológicos para materializar a pesquisa-

formação, vem se mostrando como um caminho factível que contribui para a superação das 

dificuldades vivenciadas nas escolas e em outros contextos educativos, porque enseja novos níveis 

de participação e trabalho colaborativo nesses espaços, a partir de ciclos sistemáticos de reflexão-

ação sobre práticas concretas, com vistas à transformação. 

Os procedimentos e instrumentos que serão utilizados na produção e organização dos dados 

incluem: revisão de literatura; análise de documentos que registram decisões de políticas de 

currículo nos contextos pesquisados; entrevistas com educadores e demais sujeitos dos contextos 

investigados; grupos de discussão; observação participante de práticas educativas desenvolvidas nos 

territórios analisados; e aplicação de questionários avaliativos. Os dados serão analisados tendo 

como fundamento a proposta de análise de conteúdo de Laurence Bardin, na perspectiva explorada 

por Moraes (1999). 

A pesquisa será desenvolvida no município de Santos/SP, cidade do litoral paulista que 

possui o maior porto da América Latina, tendo suas atividades econômicas concentradas nos setores 

de serviços e turismo. Santos possui uma parte de seu território em uma zona insular e a outra em 

uma zona continental, e nestas porções, distribuem-se regiões fortemente urbanizadas e com 

características singulares: o litoral, a área central, a zona portuária, os morros, as ilhas e o 

continente. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No desenvolvimento da presente investigação, buscar-se-á a adesão de professores atuantes 

em Escolas de Educação Básica municipais, em especial, no Ensino Fundamental II (EF II), para a 

realização da pesquisa-formação, na perspectiva da metodologia da investigação temática.  

Sobre a importância de se pesquisar no contexto do EF II, Abdalla assevera que: “[há] 

poucas pesquisas que investigam esta etapa de ensino.” (2016, p. 2), e continua, “[...] há novas 

exigências/dificuldades que se impõem � Escola, como a diversidade do alunado, em função da 

própria massificação ‘democrática’ (sic), devido � ampliação das vagas, implicando, também, a 

existência de novas culturas, hábitos e valores na mesma escola” (2016, p. 3). Sobre esse mesmo 

aspecto, ressalta-se a necessidade de que sejam realizadas investigações com ênfase na organização 

curricular dessa etapa de ensino, sob os efeitos recentes da implantação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) nas escolas brasileiras, profundamente marcadas por diferenças interculturais 

que apresentam cortes de gênero, raça, etnia e classe.  

As abordagens e metodologias “importadas” do espaço da economia e das finanças e 

aplicadas às políticas e práticas de educação e à formação docente, disseminam a cultura da 

meritocracia nas escolas, estimulando o reprodutivismo, a concorrência e o individualismo, por 

meio da distribuição de bônus aos docentes, atrelados à aquisição de certificações; ao 

desenvolvimento de habilidades e competências que possam ser medidas; e aos resultados obtidos 

pelos estudantes em testes padronizados de larga escala. Ao criar entraves para que os professores e 

os estudantes assumam sua parcela de responsabilidade na produção do conhecimento e nas 

decisões sobre as diretrizes da educação, obstaculiza-se o desenvolvimento da profissionalidade 

docente e da atuação discente centradas na autonomia. 

Urge, pois, superar a racionalidade técnica no currículo, que inverte a relação teoria-prática, 

subordinando esta última à primeira, sustenta a forma desumanizadora de tratar os educadores e os 

educandos nas escolas e universidades, e se faz ainda mais perversa, ao incorporar características do 

capitalismo neoliberal.  

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

Focalizando a construção de políticas de currículo e subjetividades, a partir das escolas, 

nesta investigação, aposta-se no diálogo, na formação docente e na aproximação entre universidade 

e a escola básica, como possibilidade de gerar impactos significativos na prática pedagógica dos 
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participantes. Isso será feito por meio de conhecimentos e ações desenvolvidas na pesquisa com 

vistas à construção coletiva de currículos mais democráticos, observando-se, nesse processo, a 

necessária abertura à comunidade e as responsabilidades do poder público. 

Em síntese, pretende-se contribuir para a produção de conhecimento nos campos do 

Currículo e da Formação de Professores por meio de uma análise relacional e rigorosa de políticas, 

contextos e práticas educativas, bem como da realização de intervenções que potencializem a 

reflexão crítica dos sujeitos do currículo.  

REFERÊNCIAS  

ABDALLA, Maria de Fátima Barbosa. (Coord.). O Professor do Ensino Fundamental II: políticas, práticas e 
representações. Projeto de Pesquisa/CNPq/IPECI. Santos: Universidade Católica de Santos, 2016. 

FREIRE, Paulo. A educação na cidade. São Paulo: Editora Cortez, 1991. 

  . Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

  . Política e educação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

FREITAS, Luiz Carlos de. Os empresários e a política educacional: como o proclamado direito à educação de qualidade 
é negado na prática pelos reformadores empresariais. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 1, 
p. 48-59, jun. 2014. 

GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: 
Artmed, 1997. 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. de A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MACEDO, Elizabeth Fernandes de et al. (Orgs.). “A base é a base”. E o currículo o que é?. In: AGUIAR, Márcia A. S.; 
DOURADO, Luiz (Org.). A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas. Recife: ANPAE, 2018. 

  . Mas a escola não tem que ensinar?: conhecimento, reconhecimento e alteridade na teoria do currículo. 
Currículo sem Fronteiras, v. 17, p. 539-554, 2017. 

  ; MILLER, Janet. Políticas públicas de currículo: autobiografia e sujeito relacional. Práxis Educativa 
(UEPG online), v. 13, p. 948-965, 2018. 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999. 

SAUL, Alexandre. Para mudar a prática da formação continuada de educadores: uma pesquisa inspirada no 
referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. 2015. Tese (Doutorado em Educação: Currículo) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 ; SAUL, Alexandre. Paulo Freire and the methodology of thematic investigation for permanent teacher 
education. International Journal of Action Research, v. 12, p. 59-83, 2016. 

ZEICHNER, Kenneth. Educational Action Research. In: SCHMUCK, Richard A. (Ed.). Practical Action Research - 
second edition: a collection of articles. Thousand Oaks: Corwin Press, 2009. p. 24-42. 

______. La formación del profesorado y la lucha por la justicia social. Madrid: Morata, 2010. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1203 

Resumo 

Em um cenário no qual políticas públicas de currículo, gestadas de forma autoritária, concorrem para a 
acomodação de sujeitos a um pensamento liberal/conservador ora hegemônico, com o suporte de 
mecanismos de reprodução social e cultural, faz-se necessário indagar não somente sobre propostas que 
levam a adaptações ao estabelecido pela política oficial, mas também sobre espaços possíveis para ações 
contra-hegemônicas, potencializadoras de inéditos viáveis. A presente pesquisa tem como objetivo 
investigar perspectivas de enfrentamento e superação da razão instrumental no campo do currículo, por 
meio da realização de uma pesquisa-formação apoiada em princípios e práticas de autores que 
consideram a escola como espaço de construção de políticas e de subjetividades. A investigação, a ser 
desenvolvida com professores da Educação Básica de escolas municipais de Santos/SP, estudará como 
se evidenciam, sustentam e são postas em prática, ações contra-hegemônicas de currículo. O referencial 
da pesquisa está apoiado, principalmente, nas produções de Paulo Freire e Elizabeth Macedo. A opção 
metodológica tem enfoque qualitativo, caracterizado por uma orientação que enfatiza uma composição 
equilibrada entre análises de processos e de produtos. A metodologia da investigação temática, 
contrapondo-se à racionalidade técnica, traduz-se em uma forma de coletiva e participativa de pesquisar 
a realidade por meio da qual procura-se compreender, criticar e enfrentar os mecanismos e lógicas que 
sustentam a desigualdade e a exploração, de forma relacional, nos níveis local, meso e macro da estrutura 
social. Os resultados da pesquisa engendram diferentes formas de intervenção na realidade, ações e 
produções acadêmico-científicas, e a publicação de textos em periódicos bem qualificados da área de 
Educação e livros, a partir dos processos e das compreensões geradas. 

Palavras-chave: Políticas e práticas de currículo; Metodologia da investigação temática; Pesquisa-
formação. Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 

 Na contemporaneidade tem-se tornado célebre nos segmentos de educação e trabalho, bem 

como na relação que eles estabelecem a ideia de que o sucesso depende exclusivamente do esforço 

e dedicação de cada indivíduo. Assim sendo, as condições subjetivas que cada sujeito aspira pode 

levá-lo a desempenhar os melhores papéis em sociedade, conseguindo diante desta um status. 

Frequentemente disseminada no seio acadêmico essa visão meritocrática estabelece interlocução 

com o pensamento de Durkheim que até o início da década de 1960 configurava-se como um 

padrão na educação (GOMES, 2012). 

Anterior aos anos de 1960 era quase que absoluto no âmbito da educação a ideia encabeçada 

pelo francês Émile Durkheim, ganhando notoriedade na educação realizada em boa parte do mundo 

e ficando conhecida no mundo inteiro como Paradigma do Consenso. Os adeptos dessa visão de 

mundo acreditavam que a sociedade necessitaria ser harmônica, consensual e única e caberia a 

educação, por meio de suas práticas educativas, manter a ordem, o equilíbrio e o consenso. O 

processo de educação na visão desse sociólogo e dos adeptos de sua visão funcionalista é visto 

como uma imposição, sendo que o professor é a figura central e detentor do conhecimento, 

enquanto os alunos são “baldes vazios”. Uma ideia que se aproxima da Educação Bancária criticada 

por Freire (1987) na obra “Pedagogia do Oprimido”. 

A sociedade vive repleta de desigualdades e conflitos, esses por sua vez interferem 

diretamente no processo de educação da população. No entanto, na visão funcionalista de educação 

essas contradições são silenciadas o que potencializa ainda mais as desigualdades e coloca à tona a 

intencionalidade da educação como prática de liberdade. Nesse sentido, contrapondo-se a esta 

primeira ideia uma série de autores encabeçados pelas ideias de Marx propuseram uma visão de 

educação que afirma que a educação reforça as desigualdades sociais, bem como a legitima. 

Despontava então o Paradigma do Conflito que de maneira geral duvidavam da educação propor 

significativas mudanças na sociedade, vendo-a com um olhar cético. 

 Dentre os diversos autores marxistas que dedicaram seus estudos a compreender a educação 

destaca-se Pierre Bourdieu. Em muitas das suas obras como “Os Herdeiros”, “Escritos sobre a 

educação” e “A Reprodução”, sendo a última sua obra máxima o autor procura mostrar, dentre 

outros aspectos, uma relação mútua entre herança familiar e desempenho escolar, evidenciando que 

existem aspectos econômicos, sociais e sobretudo culturais que explicam o melhor rendimento de 
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uns em detrimento a outros, o que já coloca em discussão a ideia meritocrática que “basta querer 

para vencer”. 

 Barbosa (1999) nos aponta o viés ideológico que a palavra meritocracia carrega, uma vez 

que preconiza que o lugar que cada um ocupa é consequência exclusivamente sua. A meritocracia 

tem se tornado um critério de seleção amplamente utilizado e propagado na educação, 

influenciando ações e práticas pedagógicas que intensificam a adequação aos moldes funcionalistas 

mesmo numa sociedade tida como Pós-Moderna. Uma das ações bastante usada que carrega na sua 

elaboração e execução princípios meritocráticos é a política educacional “Prêmio Aluno Nota 10” 

que resolve premiar por meio diversos os alunos que obtiveram as maiores notas no ano. 

 Nessa perspectiva, o objetivo da presente pesquisa é analisar as compreensões dos 

professores, alunos e gestores a respeito dessa política educacional relacionando-a com a teoria 

proposta por Bourdieu (1970). Pretende-se com essa pesquisa mostrar que a escola e os sujeitos 

envolvidos nela acabam disseminando práticas educativas que embora pareçam utilizar critérios 

neutros e imparciais, contribuem para o aumento das desigualdades e silenciam os fatores que 

interferem no rendimento acadêmico de cada aluno. 

OS ESTUDOS DE BOURDIEU E OS IMPACTOS DA HERANÇA FAMILIAR NO 

RENDIMENTO ACADÊMICO 

Pierre Bourdieu (1930-2002) foi um grande pensador e sociólogo francês que dedicou boa 

parte da sua vida a estudar a instituição de ensino escolar por meio de aspectos que consideram a 

origem familiar e as relações culturais e sociais na análise do rendimento acadêmico. As suas ideias 

sobre a educação influenciaram diretamente para novas discussões e debates relacionados a um 

pensamento cristalizado socialmente e reproduzido com veemência que enxergava a educação 

apenas como um meio de ascensão e mobilidade social dependente exclusivamente de cada um. 

As suas obras “Os Herdeiros” (1964) e “A reprodução” (1970) foram recebidas com 

entusiasmo e apreço pela crítica francesa da época, uma vez que trouxeram uma ideia inovadora de 

pensar a educação e consequentemente o ambiente escolar. Até então as sociedades precisavam 

treinar e motivar os indivíduos a manter, a ordem, o equilíbrio e o consenso (GOMES, 2012). Na 

visão destes ainda, o uso de recompensas faz-se necessário para motivar os indivíduos a ocuparem 

os melhores lugares na sociedade. 

As obras de Bourdieu foram difundidas em território brasileiro na década de 1970 no 

período da ditadura militar (GHIRALDELLI, 2000). Nesse período nomes como Dermeval Saviani 
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e Luiz Antônio Cunha escreviam obras que criticavam o papel da escola e os impasses rumo à uma 

escola democrática. Em linhas gerais, a escola estava servindo apenas para manutenção do sistema 

vigente, por sua vez classista, excludente e opressor.  

Em seus estudos sociológicos Bourdieu nos mostra que o sucesso escolar depende mais da 

origem familiar do indivíduo que do querer, da vontade e do mérito. Para sustentar sua visão o autor 

cria conceitos e categorias chaves para análise de investigação do seu objeto de estudo. O conceito 

de capital cultural exerce uma grande influência no rendimento escolar e relaciona-se ao acesso 

com a cultura que o indivíduo tem, aos espaços sociais que ele frequenta e as relações sociais que 

ele exerce oriundas da sua origem familiar. Já o capital econômico, outro conceito incorporado por 

Bourdieu refere-se ao poder aquisitivo que a família do indivíduo possui, o capital monetário.  

Bourdieu (1970) aponta que a escola reproduz e legitima as desigualdades sociais. Na visão 

do autor ainda, a escola acaba utilizando métodos e políticas que negligenciam as relações sociais 

estabelecidas pelos indivíduos e naturaliza essas discrepâncias. Nesse sentido, a vasta do autor 

constitui um marco nos estudos da sociologia da educação sobretudo no que tange ao papel da 

escola e o desempenho dos alunos nos exames propostos. 

O PRÊMIO “ALUNO NOTA 10” E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DOS PATOS- MA: UMA INICIATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO (SEMED) EM PARCERIA COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 A política educacional foi criada com o intuito de estimular o bom desempenho dos alunos 

nos exames da Prova Brasil e no IDEB e passou a ser executada pelas escolas públicas do 

município frequentemente. A honraria é disseminada pelos diversos veículos de comunicação e 

concebida aos alunos que possuem os maiores Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), priorizando 

aspectos quantitativos em substituição aos qualitativos, visando resultados imediatos e precisos. 

 O prêmio é propagado e acreditam ser baseado no princípio da justiça, da igualde de 

oportunidades e são premiados os alunos que durante o ano letivo esforçaram-se e obtiveram as 

maiores médias. Ao final de cada bimestre é feito um mural nas escolas colocando os três melhores 

desse período e ganha ao final do ano letivo os alunos que mais permaneceram no pódio. É 

realizada uma premiação perante funcionários, pais, alunos e comunidade para enaltecer o bom 

desempenho dos alunos na escola conferindo-os medalhas, materiais escolares e presentes. 
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METODOLOGIA 

Para realização desta pesquisa, ainda em andamento, adotou-se como abordagem a pesquisa 

qualitativa, que tem como objetivo produzir informações aprofundadas e ilustrativas 

(DESLAURIERS, 1991, p.58). Segundo Mynaio (2001) esta abordagem de pesquisa preocupa-se 

em trabalhar com significados, motivos, valores e crenças. Na pesquisa em realização ela serviu de 

embasamento e reajuste da problemática identificada. 

Para investigar o problema, optou-se pela pesquisa exploratória e para coleta de dados 

adotou-se a pesquisa de campo. De acordo Gil (2007) em razão da pesquisa exploratória o 

pesquisador encontra maior familiaridade com o tema e pode conhecer de forma aprofundada os 

pontos de vistas levantados em torno da problemática. Assim sendo, foram consultadas as obras: 

“Os Herdeiros” e “A Reprodução” de Bourdieu, bem como leituras auxiliares no campo da filosofia 

e psicologia da educação. 

 A pesquisa de campo, ainda em andamento, contará com suporte de entrevistas a serem 

feitas com os sujeitos envolvidos no processo: alunos, professores e gestores das escolas. Na visão 

de Fonseca (2002), esse tipo de pesquisa pode contar com auxílio de outros tipos de pesquisas, 

sendo as entrevistas usadas como suporte na pesquisa. De acordo com Yin (2016) as entrevistas de 

cunho qualitativo visam fornecer subsídios ao pesquisador para compreender a visão dos 

entrevistados, o que requer cuidado para análise dos significados produzidos. 

 No momento atual da pesquisa foi feita entrevistas com alguns professores visando 

compreender a visão desses a respeito da política estudada, sendo que posteriormente serão 

entrevistados alunos e gestores. No que tange ao tratamento e análise dos dados produzidos será 

utilizada a técnica de análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2011). De modo geral ela 

pode ser entendida como conjunto de técnicas para análise das comunicações produzidas 

(BARDIN, 2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme abordado no percurso metodológico a pesquisa encarrega-se de coletar e analisar 

as compreensões dos diversos sujeitos envolvidos na pesquisa a respeito da problemática do 

trabalho. Nesse sentido, atendendo ao cronograma de elaboração e execução da pesquisa foram 

analisados, até o momento, a visão de alguns professores (02) sobre a política educacional proposta 

pela SEMED em parceria com as escolas. 
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 Quando interrogados a refletir o papel da escola, os professores divergiram entre si nas suas 

visões. Alguns em suas falas atribuem a ela a função de promover um ensino que os prepare para o 

mercado de trabalho, conforme afirma um dos entrevistados: “o papel da escola diz respeito a 

conceder um ensino de qualidade, de modo que os alunos possam ingressar no mercado de 

trabalho” (Professor 01). Observa-se, nesse caso, uma visão fragmentada do papel da escola 

desconsiderando aspectos legitimados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

nº 9394/96 que orienta que a escola deve promover uma função humanística e integral associada à 

ideia de preparar para o exercício do trabalho. Além disso, evidencia-se uma aproximação com a 

visão funcionalista que busca estabelecer a ordem e o consenso (GOMES, 2012). 

 Os sujeitos também foram interrogados a comentar sobre a influência da família e da sua 

origem nos seus rendimentos. “Tudo que o aluno traz consigo da sua família influencia de alguma 

forma nas notas dele na escola, na sua aprendizagem. No entanto, ele tem que mostrar que quer, 

pois assim o mérito será seu” (Professor 01). “Um aluno que vem de uma família com estabilidade 

financeira, que acessa lugares que agregam mais conhecimentos como museus e bibliotecas terá 

vantagens quando comparado a outros que não gozam dos mesmos privilégios, mas isso não se 

aplica ao todo” (Professor 02). 

 De acordo com Bourdieu (1970) o desempenho acadêmico dos alunos está estritamente 

ligado aos níveis de capital cultural, econômico e social que o indivíduo tem em razão das suas 

relações com a família. Nesse sentido, observa-se o desconhecimento desse fator por parte do 

Professor 01 que acredita que o desempenho dos alunos depende do seu esforço e dedicação, 

aproximando-se de uma visão liberal e funcionalista. No entanto, nota-se reconhecimento desses 

aspectos por parte do outro entrevistado que acredita que esses fatores influenciam, mas não são 

determinantes.  

 As principais perguntas encarregaram-se de analisar a visão dos professor sobre a política 

adotada para premiar os melhores alunos e os sujeitos deram suas contribuições para a pesquisa. “É 

uma iniciativa que busca gerar esforço no aluno, melhorar suas notas e o seu desempenho na 

escola” (Professor 01). “É uma forma de melhorar a aprendizagem dos alunos, mas distante da 

nossa realidade local, pois há alunos de diversos lugares, realidades distintas e que ainda 

trabalham, por exemplo” (Professor 02).  

 Observa-se visões antagônicas dos professores a respeito do prêmio. Um deles apresenta 

uma visão limitada que se subtende na busca de resultados imediatos, não se preocupando com o 

processo, mas apenas com o produto. De acordo com a LDB devem ser priorizados avaliações 
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qualitativas, em detrimento às quantitativas. Constata-se por parte do Professor 02 uma 

aproximação com a Psicologia Sócio-Histórica ao considerar os aspectos sociais na aprendizagem. 

Nessa direção Vygotsky (2001), aponta que a aprendizagem é um processo dialético cujos aspectos 

sociais interferem no desenvolvimento do indivíduo, suscitando os desenvolvimentos das funções 

superiores. 

CONCLUSÕES 

A pesquisa mostra a necessidade de superar a ideia do sucesso vinculado exclusivamente ao 

esforço de cada um. Ao negligenciar aspectos sociais na aprendizagem e no desempenho dos 

alunos, colabora-se para manutenção de ideias liberais e funcionalistas como absolutas no âmbito 

da educação. Nessa direção, os estudos de Bourdieu (1970) propõem uma reflexão da instituição 

formadora que é a escola e os mecanismos de legitimação que ela impõe em forma de neutralidade 

e imparcialidade. 

 Constatou-se que ainda circula a premissa de que políticas como essa acabam promovendo 

melhorias no rendimento acadêmico e devem ser incentivadas cada vez mais. A problemática e os 

entraves encontrados na pesquisa analisados à luz de diversas áreas do conhecimento potencializam 

a necessidade de se desenvolver mais pesquisas na área a fim de compreender um cenário que 

parece ultrapassar as barreiras de uma escola pública. 
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Resumo 

A presente pesquisa, ainda em andamento, objetiva analisar as compreensões dos professores, alunos e 
gestores a respeito da política educacional “Prêmio Aluno Nota 10” relacionando-a com a teoria 
proposta por Bourdieu (1970). Como percurso teórico-metodológico optou-se usar a pesquisa de 
abordagem qualitativa (DESLAURIERS, 1991) e (MYNAIO, 2001) sendo utilizada como ferramentas 
de familiarização com o tema, a pesquisa exploratória (GIL, 2007) e para coleta de dados a pesquisa de 
campo (FONSECA, 2002). O contato com os sujeitos entrevistados (alunos, professores e gestores) é 
feito mediante a realização de entrevistas (YIN, 2016), sendo os dados analisados mediante técnica da 
análise de conteúdos (BARDIN, 2011). O referencial teórico perpassa estudos a respeito da teoria 
funcionalista aplicada à educação e a influência da origem familiar no rendimento acadêmico dos 
alunos. Para tanto foram consultadas obras de Bourdieu como os “Herdeiros” e “A Reprodução” a fim 
de filtrar conceitos importantes para o desenvolvimento da pesquisa, como os de capital cultural, 
econômico e social. Os resultados parciais da pesquisa apontam visões antagônicas entre alguns 
professores entrevistados, sendo que a política educacional é alvo de comentários e críticas por parte 
destes, uma vez que são colocados em discussão os possíveis impactos de aspectos externos como a 
cultura, no rendimento acadêmico dos alunos, colocando em discussão os limites e as contribuições da 
política incentivada pela Secretaria de Educação do município. Espera-se com a obtenção de dados 
posteriores com os gestores e com os alunos a problemática possa ser compreendida em sua totalidade 
e novas pesquisas e apontamentos sejam direcionados para o estudo da temática em questão. 

Palavras-chave: “Prêmio Aluno Nota 10”; Bourdieu; Origem familiar; Desempenho acadêmico.  
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INTRODUÇÃO 

O atual pôster tem como objetivo a análise de uma possível divergência entre a atual Política 

Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto 9.765 (BRASIL, 2019) em relação à 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e à Lei 9.394 (BRASIL, 1996).  

A pesquisa documental foi realizada com base na análise de conteúdos temáticos, segundo 

os trabalhos de Egberto Ribeiro Turato. Além dos critérios de especialidade do tema conforme o 

Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 1942), com redação dada pela Lei 12.376 (BRASIL, 2010), e o 

critério hierárquico, que dispõe sobre categorias entre normas legais, para tanto recorrermos à 

doutrina do Direito, com base em Kelsen (1998). 

A PNA institui sobre fins, princípios, diretrizes e avaliação em alfabetização. No seu art. 8º, 

I, (BRASIL, 2019), dispõe sobre as orientações curriculares que deverão ser criadas para fins da 

implementação dessa política, buscando, desse modo, determinar um desenho curricular firmado 

em um único método de alfabetização, o fônico (Soares, 2004) e Capovilla, A; Capovilla, F. (2003).  

A fim de melhor compreender o contexto histórico-social brasileiro em que foi promulgada 

a Lei que institui a PNA, recorremos à Freitas (2018) com a compreensão do momento político pós-

golpe e Dardot; Laval (2016) que nos auxiliam a entender as transformações do Estado, 

fundamentadas em uma nova racionalidade neoliberal.  

No contexto pedagógico, esta pesquisa busca fundamentação em autores como Cagliari 

(1998), Smolka (2003) e Soares (2018) para melhor entender a pluralidade pedagógica que envolve 

a alfabetização. 

SEÇÃO DO TRABALHO 

As relações entre Educação como direito e Estado podem ser reportadas desde a Revolução 

Francesa com o declínio do Antigo Regime e a ascensão da burguesia. Entretanto, para fins do atual 

estudo, delimitamos esta proposta de pesquisa às mudanças ocorridas na Educação, com ênfase nas 

políticas de alfabetização, impactadas pelas transformações no Estado ocorridas após o golpe de 

2016, conforme Freitas (2018). 

 Embora o nosso recorte remeta à promulgação da PNA (2019), é necessário que façamos 

uma breve contextualização dos marcos legais que dialogam com políticas em educação, como a 

nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a instituição da Lei 9.394 (BRASIL, 1996). Tal 
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análise torna possível levantar os impactos da Política Nacional de Alfabetização pelo Decreto 

9.765 (BRASIL, 2019), implementada pelo atual governo. Cabe ressaltar que esta pesquisa 

documental trabalha sob a ótica da teoria crítica com base nos trabalhos de Freitas (2018) e Dardot; 

Laval (2016) que iluminam tal análise.  

A Constituição Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) foi o primeiro marco legal a trazer 

impacto direto nas relações entre Estado e educação na história recente do Brasil.  

Junto à elaboração da Carta Magna, foi aprovado dentre outros o art. 205 (BRASIL, 1988), 

que estabelece os princípios gerais da educação nacional, da “liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” e do “pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas” (BRASIL, 1988, art. 205, II, III). A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei 9.394 (BRASIL, 1996, art. 3º, II, III) ratifica esses princípios e acrescenta o “respeito à 

liberdade e apreço à tolerância”. 

Ainda que os princípios gerais da educação estivessem resguardados pela Constituição 

Federal e LDB, conforme ressaltado acima, uma outra lógica começa a se debruçar no país, 

fundamentada em um modelo neoliberal, conforme Oliveira (2012) e Freitas (2018), especialmente 

no período Fernando Henrique Cardoso (FHC).  

Neste modelo de Estado gerencial, há um interesse pelo campo educacional, visando à 

preparação para o mercado cada vez mais financeirizado. Este modelo foi duramente intensificado 

no período “pós-golpe jurídico-midiático-parlamentar” de 2016 (FREITAS, 2018, p.47), com a 

materialização da flexibilização das leis trabalhistas, por meio da Lei 13.467 (BRASIL, 2017), 

aliada à possibilidade de terceirização das atividades empresariais, mas também ao congelamento 

dos gastos públicos por 20 anos.   

É importante evidenciar que o Estado brasileiro não está isolado no mundo. Na verdade, está 

situado num mundo globalizado no qual as influências podem ser sentidas de forma endógenas e 

exógenas. Logo, torna-se imprescindível tecer uma breve contextualização das transformações 

internacionais para entender como estas afetam a política educacional nacional.  

Nesse sentido, Dardot; Laval (2016) argumentam que transformações econômicas 

contribuíram para uma nova racionalidade neoliberal. A partir das considerações desses autores, 

cabe evidenciar algumas que auxiliam na construção desta pesquisa.  Dentre elas, o abandono 

progressivo de diversas categorias do direito público, o fato de que o Estado passa a se considerar 
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como uma empresa e o modelo empresarial, que passa a ser elevado a um patamar de subjetivação 

no qual cada indivíduo também assume o papel de uma empresa.  

De posse dessas ferramentas, podemos entender melhor o contexto que foi promulgado o 

Decreto 9.765 (BRASIL, 2019), que institui um único modelo de política de alfabetização no país, o 

“método fônico” (SOARES, 2004) e Capovilla, A; Capovilla, F. (2003).  Tal Decreto enumera 6 

elementos que considera essenciais para a alfabetização: consciência fonêmica, instrução fônica 

sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e a 

produção de escrita.  

Independente de uma análise mais aprofundada dos incisos do artigo citado acima, o decreto 

evidencia a sua intencionalidade de uniformização de uma política de alfabetização quando opta 

claramente apenas por um único método, conforme art.3º, Decreto 9.765 (BRASIL, 2019) e 

Capovilla, A.; Capovilla, F. (2003). O Decreto em pauta estaria entrando em um possível conflito 

com a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a Lei 9.394 (BRASIL, 1996), que garantem o direito 

à pluralidade pedagógica?  

Para responder a esta pergunta, se faz necessário recorrermos à Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 2010), publicado no ano de 1942 e 

reformulada em 2010. Tal Lei delibera “a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a 

par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”, conforme art.2º, §2º do Decreto-Lei 

nº 4.657 (BRASIL, 1942) conjugada à Lei 12.376 (BRASIL, 2010). 

No caso específico do Decreto 9.765 (BRASIL, 2019) pelo critério de especialidade 

temática regida pelo art.2º, §2º do Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 1942) e Lei 12.376 (BRASIL, 

2010), preveem que a lei mais recente pode estabelecer disposições mais específicas do que as 

anteriores. Porém, não tem o poder de revogá-la. Assim, não poderia negar a possibilidade de 

pluralidade pedagógica instituída pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pela Lei 9.394 

(BRASIL, 1996).  

Outro prisma que precisa ser percorrido é o critério hierárquico para melhor entendermos 

um possível conflito de leis de diferentes hierarquias como um artigo da própria Constituição 

Federal, o artigo art. 3º de uma Lei Federal, Lei 9.394 (BRASIL, 1996) e, por fim, o do Decreto 

9.765 (BRASIL, 2019).  

Neste caso, foi preciso recorrer à doutrina de direito com o filósofo e jurista austríaco do 

século XVIII, Hans Kelsen, autor que enuncia, em seu livro "A Teoria Pura do Direito", a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
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hierarquia entre as normas legais onde, no topo da pirâmide, estão as normas constitucionais com as 

quais as demais legislações devem estar de acordo, Kelsen (1998). Desse modo, é possível entender 

que, pelo critério hierárquico, a lei menor não poderia se opor à lei maior, como ocorre com o art. 3º 

do Decreto 9.765 (BRASIL, 2019). 

Sobre o Decreto analisado, ainda é possível observar que os entes federativos implementarão 

“programas e ações voltados à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas”, 

Decreto 9.765 (BRASIL, 2019, art.1º). Segundo a letra da lei, é possível afirmar que a norma em 

análise trabalha com a presunção de que a LDB (BRASIL, 1996) e a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) não estejam baseadas em fatos e fundamentos científicos. 

Vale ressaltar que o Decreto 9.765 (BRASIL, 2019) tem competência para atuar em todo 

território nacional, criando um movimento hegemônico e buscando uniformidade nas práticas de 

alfabetização em sala de aula.  Esta orientação é observável quando o referido Decreto cita 

textualmente o que deve ser praticado nas turmas de alfabetização: consciência fonêmica, instrução 

fônica sistemática e a fluência em leitura oral no art. 2º e art. 3º, do Decreto 9.765 (BRASIL, 2019).  

Por outro ângulo, cria ressalvas quando menciona, entre os princípios da PNA, em seus art. 

3º, II e art. 11º, do Decreto 9.765 (BRASIL, 2019), a possibilidade de “adesão voluntária dos entes 

federativos, por meio das redes públicas de ensino, a programas e ações do Ministério da 

Educação”, conforme o Decreto acima.  

No contexto pedagógico esta pesquisa busca autores como Cagliari (1998), Smolka (2003) e 

Soares (2018). Cagliari (1998) aponta-nos duas categorias de métodos de alfabetização: a primeira 

voltada para o ensino, enquanto a segunda, para a aprendizagem. O método fônico proposto pela 

PNA, por exemplo, é uma das possibilidades dentro da primeira categoria que tem foco o ensino e 

revela uma visão de língua estática.  

Smolka (2003) advoga que a alfabetização não está adstrita apenas ao entendimento de 

palavras, ou frases. A alfabetização ocorre como processo discursivo, que ocorre nas interações, 

indissociada da construção de sentidos. Parte, pois, de uma concepção de língua em movimento.  

Soares (2018), em seu último livro “Alfabetização: a questão dos métodos”, faz um 

inventário sobre a polêmica questão dos métodos, avalia uma análise do histórico problema da 

alfabetização no país e a constante alternância entre os métodos de alfabetização.  
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Cabe ressaltar que métodos e currículos são escolhas que, uma vez realizadas, exprimem 

relações de poder e retratam conhecimentos e culturas socialmente aceitas e legitimadas, conforme 

Lopes; Macedo (2013). 

Assim, Cagliari (1998), Smolka (2003), Soares (2018) e Lopes; Macedo (2013), autores que 

discutem Educação, concordam no entendimento de que apenas um método de alfabetização não 

conseguiria envolver a multiplicidade de realidades brasileiras. 

Dessa maneira, a indicação de uma prática curricular específica, com base em um único 

método de alfabetização, causa estranheza por ser um ato normativo criado por força de Decreto 

presidencial em vez de ser uma escolha do professor, como assegura a Lei 9.394 (BRASIL, 1996). 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa percorre a ótica da teoria crítica, segundo Freitas (2018) e Dardot; Laval 

(2016). Inicia-se fazendo um breve percurso nos marcos legais da recente PNA, objetivando buscar 

possíveis pontos de consonância e dissonância entre as normas legais, com ênfase na Constituição 

Federal (BRASIL, 1998), LDB (BRASIL, 1996) e o Decreto 9.765 (BRASIL, 2019).     

Para tanto, a análise documental foi realizada com base em dois critérios: o primeiro foi da 

especialidade sobre o tema, regido pela Lei art.2º, §2º do Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 2.010); e 

o segundo, foi o hierárquico com base da doutrina de direito, com fundamentação em Kelsen 

(1998).  

Ambos os critérios permitem apontar para possibilidade de haver apenas uma aparência de 

conflito entre normas. De acordo com o primeiro observado, uma legislação mais específica pode 

esmiuçar o tema da norma geral que o valida. Não pode, entretanto, estar em desacordo com ele. 

Quanto ao segundo analisado, uma norma menor não pode revogar outra maior. Dessa forma, o que 

se pode fazer a partir desta análise é questionar a validade do Decreto 9.765 (BRASIL, 2019).  

O atual pôster também evidencia o perfil contestatório no qual o Decreto acima se define 

quando se autoproclamar fundamentado em “evidências científicas” Decreto 9.765 (BRASIL, 

2019), desconsiderando os marcos legais que o validam.   

Outro ponto considerado consiste no fato de que, embora o referido Decreto (BRASIL, 

2019) apresente um propósito ambicioso no sentido de tentar criar uma hegemonia - entre as 

diferentes possibilidades pedagógicas em alfabetização e uma interferência direta no currículo e em 
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diversas práticas -, por outro lado, cria como ressalva a adesão voluntária pelos entes federativos à 

PNA.  

Assim, além de realçar que outras possibilidades pedagógicas igualmente possuem como 

fundamentação “evidências científicas”, é possível apontar que um único percurso não alcançaria a 

multiplicidade de culturas e demandas da população brasileira em processo de alfabetização. Assim 

sendo, foi possível compreender que a opção por uma disposição legal restritiva e contrária às leis 

mais potentes e com maior abrangência pedagógica também é um ato de poder.   
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Resumo 

Este pôster tem como objetivo discutir uma possível divergência entre normas no campo de políticas 
em educação referente à Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo Decreto 9.765 (BRASIL, 
2019), em relação à Lei 9.394 (BRASIL, 1996) e também à Constituição Federal (BRASIL, 1988). A 
pesquisa documental foi realizada com base na análise de conteúdos temáticos, segundo os trabalhos de 
Egberto Ribeiro Turato. Além desse critério, são considerados dois outros. O primeiro com enfoque na 
especialidade do tema, conforme Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 1942), com redação dada pela Lei 
12.376 (BRASIL, 2010). O segundo tem como fundamento a hierarquia entre as leis pautada na 
doutrina do Direito (Kelsen, 1998).  O referencial teórico metodológico tem por base a teoria crítica 
com suporte dos trabalhos de Luiz Carlos de Freitas e Pierre Dardot; Christian Laval. Luiz Carlos de 
Freitas auxilia no entendimento da reforma empresarial da educação. Pierre Dardot; Christian Laval 
contribuem no entendimento das transformações do Estado e na criação de nova racionalidade 
neoliberal. No contexto pedagógico, esta pesquisa busca autores como Cagliari (1998), Smolka (2003) e 
Soares (2018). Cagliari (1998) aponta-nos duas categorias de métodos de alfabetização: a primeira 
voltada para o ensino, e a segunda, para a aprendizagem. Smolka (2003) discorre sobre alfabetização em 
proposta discursiva. Soares (2018) faz um inventário sobre a polêmica questão que envolve os métodos 
de alfabetização em uma perspectiva histórica.  A partir da fundamentação da pesquisa realizada, é 
possível apontar a possibilidade de um conflito apenas aparente entre o Decreto 9.765 (BRASIL, 2019), 
em relação à Lei 9.394 (BRASIL, 1996), e à Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Palavras-chave: Educação; Alfabetização; Currículo; Política Nacional de Alfabetização. 
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INTRODUÇÃO 

Em seu processo de humanização, os seres humanos percorrem um longo caminho de 

reconhecimento de si mesmo e do outro. Como o humanizar-se ocorre na relação com o mundo, o 

respeito ao outro e a si mesmo tornam-se fundamentais para o processo de desenvolvimento 

humano que terá no paradoxo entre a liberdade individual e a submissão às normas gerais sua busca 

de sentido. Para tanto, a ética se torna a base que fundamenta a vida em grupo tentando harmonizar 

os conflitos inerentes ao processo. Para se atingir tal objetivo, a educação é um meio com um fim 

específico pois, através da educação, o homem pode tornar-se livre, autônomo e crítico de si e do 

mundo. Compreende-se que vários autores demonstram a escola como status quo fundamental da 

alienação, mas neste estudo apresentam-se outras posturas.  

Como, no mundo moderno, as relações sociais desenvolvem-se com base nas relações 

materiais, harmonizar as diferenças não é tarefa simples e a forma como as instituições responsáveis 

pela garantia dos direitos de todos se submete ao poder de poucos em detrimento de muitos, não 

pode ser considerada justa e imparcial, devendo ser desvelada e questionada para que se possa 

romper com a lógica excludente que beneficia alguns e ignora muitos. Esta lógica perversa já é 

sentida na população geral, mas nas minorias a injustiça é ainda maior pois muitos grupos não 

possuem a força necessária para tentar alterar a lógica de exclusão que, mesmo que não explícita, 

suscita a submissão à tentativa de superação dessa dicotomia passa pelo princípio da equidade. Esta 

também deve ser a base sob a qual estão assentados os direitos das pessoas com deficiências e, 

apesar de leis que a priori garantiriam tal equidade, na prática percebe-se um distanciamento de 

conquistar tal pleito. 

O desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas para a efetivação dos direitos 

é um importante desafio da contemporaneidade. Garantir o desenvolvimento da autonomia e 

valorizar a alteridade podem ser princípios que favoreçam a superação dos desafios 

contemporâneos para a educação de qualidade. Para tanto, a presente pesquisa, de cunho 

bibliográfico, se utiliza de autores como como Kant (1989, 1996, 2005), Oliveira (2010), Freire 

(1980), Ballesteros (1993, 2015) e Sartre (2006), entre outros. Ela é parte de uma discussão maior 

presente em um texto da autora publicado em um livro chamado A práxis na educação dos surdos 

(2016).  Romper com a lógica do poder que aliena ao invés de libertar não é tarefa simples, mas 

necessária se pensamos ser possível um mundo mais justo. Os direitos básicos não são garantidos, a 

liberdade de pensamento é uma utopia e a educação, caminho ideal para tal objetivo, está 
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corrompida pela ideologia da manipulação. Apesar de tão nefasto panorama, é possível pensar que a 

mudança é possível, e o primeiro passo para tal intento é, como diria Kant (2005), o esclarecimento. 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AUTONOMIA  

A autonomia é uma categoria fundamental da contemporaneidade, mas desde os gregos já 

era, em parte, estimulada. Na polis grega, o poder de deliberação de cada um e a decisão sobre suas 

próprias questões sem depender de estranhos era fundamental. Kant (1996) ressalta que a 

autonomia é característica do ser humano, sendo sua capacidade de se autodeterminar, de construir 

a si mesmo a partir de princípios da própria razão. É por isso que a conquista da humanidade se faz 

enquanto processo de emancipação. Ainda segundo o autor, o ser humano é capaz de perguntar pela 

verdade do que pensa e pela correção do que faz, o que o retira da tirania das causas naturais e o 

conduz à legitimação de sua ação. Aqui se manifesta a primeira forma de liberdade como 

autonomia, autodeterminação da vontade racional que leva o indivíduo a dirigir seus passos no 

mundo não pelos seus instintos, mas pela lógica racional. Para Kant (2005), portanto, a autonomia 

seria a libertação da necessidade que rege os fenômenos naturais, a superação das determinações 

biológicas, a conquista da autodeterminação ao se perceber livre por permanecer ele mesmo em 

tudo o que faz, e não se submeter à vontade e ao desejo do outro, reforçando sua autonomia. De 

acordo com Bataglia-Costa (2016), a todos os indivíduos deve ser dada tal possibilidade, o que 

também implicaria que qualquer tipo de preconceito deveria ser infundado. 

De acordo com Oliveira (2010), Habermas e Apel vão retomar a tradição kantiana a partir de 

sua transformação, através da reviravolta linguístico-pragmática do pensamento, de tal modo que a 

autonomia deixa de ser coisa de uma razão refletente isolada e é agora pensada a partir da práxis 

comunicativa, a práxis argumentativa. Fichte (apud OLIVEIRA, 2010) reforça que a intuição de 

Kant é boa, mas é insuficiente. Para ele, o ser se separa do mundo das coisas porque não quer ser 

dirigido de fora para dentro, ele que ser autônomo, mas se o ser permanece apenas no campo teórico 

o outro é reduzido a coisa sem importância, sendo, nesse caso, fundamental a ética. Ainda de 

acordo com o autor, aprende-se com o outro, subjetiva-se a partir dele, só é possível ser autônomo 

por conhecer a diferença, que move o ser a aprender mais e ser melhor. A autonomia, portanto, é 

um evento ético, não algo individual, mas que se efetiva na relação com o outro. Para garantir essa 

relação de comunhão de liberdades é necessária a efetivação, por parte de instituições, de políticas 

públicas que contemplem toda a diversidade.  
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Para Marx (apud OLIVEIRA, 2010), o mediador da liberdade é o trabalho, pois a partir de 

sua práxis transformadora é possível ao homem se fazer senhor de sua natureza, é uma forma de 

conquista de si mesmo como ser livre. Qualquer indivíduo tem que ter o direito ao trabalho para se 

auto subjetivar, e este direito deve passar pela possibilidade de desenvolvimento de sua autonomia 

para a conquista de seu espaço no mundo, o que ocorre fundamentalmente a partir da educação. 

Mas tal conquista não ocorre de forma simples e externa, ela deve partir da conscientização que 

incita à mudança. Segundo Gramsci  

a humanidade não tomou consciência de seu valor pela pressão brutal da necessidade 

fisiológica, a não ser graças à reflexão inteligente, primeiro de alguns homens e depois 

de toda uma classe. Isto significa afirmar que toda revolução foi precedida por um 

intenso trabalho de crítica e de penetração cultural. (GRAMSCI apud 

BALLESTEROS, 1993, p. 67).  

O autor reforça a importância da práxis como prática revolucionária. Ele adapta o marxismo 

às circunstâncias modernas como fez Lenin. Continua admitindo que a estrutura econômica é a base 

da história, mas “revaloriza o papel do espírito humano como sua causa e resultado” (GRAMSCI 

apud BALLESTEROS, 1993, p. 71). É esse espírito humano gerado pela consciência contestadora 

que floresce com a autonomia de pensamento que pode garantir as mudanças necessárias para o 

desenvolvimento do indivíduo e do grupo. Ele ressalta ainda que é preciso que o homem considere 

a verdade do outro, que considere racionalmente, a partir de um exame crítico, a proposta do outro, 

considerar que em qualquer debate o outro pode ter razão, aproximar-se de suas convicções, debate-

las e a partir de então, dialeticamente como fariam os gregos, desenvolver um conceito mais 

próximo da verdade. Somente quando se pensa que o outro é tão autônomo quanto eu é possível um 

diálogo efetivo sem grandes conflitos. Entender que diversos sujeitos, em sua subjetividade, podem 

e devem construir um projeto educacional voltado para a emancipação e para o respeito das 

diferenças é um dos maiores desafios no desenvolvimento das políticas públicas educacionais da 

contemporaneidade. 

De acordo com Freire (1980) a educação é um ato de conhecimento e conscientização e 

somente uma educação libertadora e transformadora, com o sujeito com papel ativo sobre seu 

aprendizado, pode formar pessoas capazes de ter pensamento crítico e libertador. Para tanto, 

conforme Arruda (2003), o homem precisa reconhecer a solidariedade que perpassa todos os seres 

humanos em essência, ampliando a sociabilidade e a irmandade para poder se desenvolver enquanto 

espécie humana. Reconhecer que somos humanos por vivermos em comunidade é fundamental para 

garantir a igualdade básica de todos, e, caso esse reconhecimento mútuo não ocorra, cabe às 
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instituições desenvolver políticas que garantam o direito de todos ao mediar as relações para que ela 

não se torne desigual de maneira a priori.A autonomia, portanto, é a base sem a qual a diversidade 

não será reconhecida. Para desenvolvê-la, conforme Vygotsky (2002), é preciso a interação com o 

mundo e, conforme sua teoria sócio-histórica-cultural, o reconhecimento do Outro no processo de 

formação do Eu torna-se fundamental para a compreensão e atuação no mundo. 

ALTERIDADE E ÉTICA 

Diferenciar o eu do o outro parece óbvio e evidente, mas nem sempre se percebe o outro em 

sua representatividade diferente da que o eu representa. O Outro, para Sartre (2006), pode ser o 

Inferno. Sua filosofia existencialista recusa a responsabilidade do que somos em função do que o 

outro nos faz.  

Todos estes olhares que me devoram... (Ele se vira de repente.) E vocês, são apenas 

duas? Ah, eu pensava que vocês seriam muito mais numerosas. (Ri.) Então, é isto o 

inferno. Eu não poderia acreditar.... Vocês se lembram: enxofre, fornalhas, grelhas.... 

Ah! Que piada. Não precisa de nada disso: O inferno são os Outros. (SARTRE, 2006, 

p.125). 

Levinas (1988) desenvolve sua teoria buscando compreender o ser humano no mundo a 

partir do conceito de alteridade. Alteridade, conforme Abbagnano (1998) é colocar-se como o 

outro, respeitando-o. Alteridade é, de maneira simplificada, a habilidade de se colocar no lugar do 

outro. Conforme Betto (2015, p. 01), alteridade é uma capacidade de se colocar no lugar do outro 

em sua plenitude, melhorando a relação entre as pessoas. Somente a relação com o outro pode 

proporcionar a amplitude do eu, pois, segundo Levinas 

O Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de uma alteridade que 

não é um simples inverso da identidade, nem de uma alteridade feita de resistência ao 

Mesmo, mas de uma alteridade anterior a toda a iniciativa, a todo o imperialismo do 

Mesmo; outro de uma alteridade que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro 

não seria rigorosamente Outro: pela comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, 

ainda o Mesmo. O absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo. A 

coletividade em que eu digo ‘tu’ ou ‘nós’ não é um plural de ‘eu’. Eu, tu, não são 

indivíduos de um conceito comum. (LEVINAS, 1998, p. 26). 

A busca incessante pelo poder e pela dominação do outro conduziu a sociedade pós-

moderna a uma crise tal que o sujeito se encontra cada vez mais enclausurado em si mesmo, sem a 

oportunidade de reconhecer no outro os direitos que a eles são inerentes pois, reconhecer tais 
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direitos, implica em aceitar o risco de perder seu espaço no mundo em função da concorrência 

acarretada pela lógica econômica. Tal pensamento é mesquinho e acrítico pois nenhuma sociedade 

pode se desenvolver da maneira ideal se pessoas, por suas diferenças ou deficiências, não tiverem a 

mesma oportunidade de expressão e ação no mundo, e a escola deveria ser o meio pelo qual tal 

oportunidade poderia ser garantida. A alteridade, portanto, é fundamental se temos a pretensão de 

compreender a inclusão de todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais, de 

maneira ampla e irrestrita, como é de direito, em nossa sociedade. 

Conforme dito, a alteridade é uma construção que tem na educação um instrumento de 

desenvolvimento. Educar-se, conforme, Ballesteros (2015) é tornar-se melhor, já que quando se 

pensa em processo educativo sempre se imagina que o indivíduo evolui. A compreensão de si e do 

outro se torna basilar em um processo de desenvolvimento de políticas públicas efetivas, que 

garantam às diferentes pessoas, oportunidade de se auto desenvolverem e de auxiliarem no 

desenvolvimento dos seus pares. Compreender que este é um grande desafio da contemporaneidade 

é, provavelmente, o primeiro passo para se pensar de fato em alternativas plausíveis que garantam 

tal pleito. Deter-se sobre elas, é fundamental, portanto. 

CONCLUSÕES 

A conquista de direitos sempre esteve ligada à luta e determinação, apoiadas pelo 

esclarecimento como fonte de força diante das relações de alienação impostas pelos detentores de 

poder. Na sociedade pós-moderna a capacidade que o homem tem de usar a racionalidade e seu agir 

comunicativo foram fundamentais em diversos aspectos, especialmente na conquista da autonomia. 

É através do discurso pautado na razão comunicativa que o ser evolui, sendo a liberdade de 

expressão um direito humano garantido.  

Assim, só há liberdade de pensar se não houver coerção, que estabelece a submissão do 

sujeito de forma heterônoma. Ao pensar em conjunto com outras pessoas se amplia o conhecimento 

do mundo e sobre como agir sobre ele, gerando autonomia. A autonomia é característica do ser 

humano, sendo sua capacidade de se autodeterminar, de construir a si mesmo a partir de princípios 

da própria razão, é por isso que a conquista da humanidade se faz enquanto processo de 

emancipação, mas a questão relativa ao pensar conjunto, ao participar do mundo para poder falar 

dele.  

A autonomia, como dito, é uma categoria fundamental do homem moderno e desde os 

gregos já era estimulada, mas aos indivíduos de maneira geral só é possível conquistar sua 
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autonomia se lhes forem garantidas as condições de possibilidade de auto formação, de integração, 

de acesso à informação irrestrita, à comunicação e às relações sociais.  Apesar do pensamento pós-

moderno presumir a libertação do uno, do imutável e do eterno para a diferença, para a pluralidade, 

para a mudança, para o contingente e o histórico, o processo de supressão de uma única forma de 

humanidade autêntica para o respeito à multiplicidade permanece ainda restrito às leis e poucas 

ações efetivas garantem sua efetivação, portanto a necessária insistência de que a alteridade deve 

prevalecer. 

O mundo atual impossibilita que as pessoas possam de fato desenvolver sua autonomia e se 

inserir de forma ativa no mundo. Apesar de todas as conquistas em termos de legislação, as ações 

efetivadas para garantir uma escola adequada e que respeite as diferenças está longe de ser 

concretizada com amplitude. Diante de tal realidade, há apenas um caminho a seguir: o da união de 

forças para lutar pela efetivação das políticas públicas atuais e sua ampliação para proporcionar ao 

surdo enquanto cidadão a efetivação dos seus direitos. É um caminho com muitos obstáculos, mas a 

alteridade nos impulsiona a vencer cada um deles. Conclui-se que pensar a autonomia enquanto 

necessidade basilar para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas para a real inclusão de 

todos e o papel da alteridade neste processo demonstra como o desafio é enorme, mas também 

ressalta a necessidade de se deter sobre ele para romper com a lógica do poder que aliena ao invés 

de libertar. Entende-se que esta não é tarefa simples, mas necessária se pensamos ser possível um 

mundo mais justo.  
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Resumo 

O desenvolvimento de políticas públicas na educação que garantam a emancipação humana é um dos 
grandes desafios da contemporaneidade. Compreender o papel da autonomia e da alteridade para o 
desenvolvimento dessas políticas emancipatórias é o principal objetivo deste trabalho, parte de um 
estudo maior que está acontecendo no doutorado e que discute também as questões relacionadas ao 
poder e a manipulação na construção de políticas públicas. A educação é um ato de conhecimento e 
conscientização e somente uma educação libertadora e transformadora, com o sujeito com papel ativo 
sobre seu aprendizado, pode formar pessoas capazes de ter pensamento crítico e libertador. O papel do 
esclarecimento, neste caso, é fundamental para a superação do estado de menoridade de um povo. A 
presente pesquisa é de natureza bibliográfica e utilizou-se de autores como Kant (1996, 2005), Freire 
(1980), Oliveira (2010), Sartre (2006) e Ballesteros (1993, 2015), entre outros. É parte de uma pesquisa 
maior que está ocorrendo no doutorado e seu complemento foi publicado em um artigo em livro. 
Concluindo, percebeu-se que o desenvolvimento de políticas públicas educacionais não 
necessariamente garante a formação para a autonomia e o desenvolvimento da alteridade pois estas 
competências não são exatamente incentivadas na escola, muito em função de políticas públicas 
educacionais retrógradas e alienadoras. Ressalta-se que pensar a autonomia e a alteridade enquanto 
necessidade basilar para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas para a real inclusão 
educacional é um enorme desafio, mas também se verificou a necessidade de se deter sobre ele para 
romper com a lógica do poder que aliena ao invés de libertar.  

Palavras-chave: Autonomia; Alteridade; Educação; Políticas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

Esta comunicação pretende apresentar resultados parciais da pesquisa em andamento, em 

nível de doutorado, intitulada: “CONHECIMENTO E “VONTADE DE SABER”: uma abordagem 

discursiva do currículo de História no sistema de ciclos”. Tal pesquisa insere-se na temática da 

produção do conhecimento histórico escolar, com foco nas interlocuções entre o Currículo e o 

Ensino de História, por meio de uma análise discursiva embasada nas proposições do filósofo 

francês Michel Foucault.  

O contexto das produções curriculares analisadas é concomitante e articulada ao processo de 

implementação do sistema de ciclos em Niterói (RJ), iniciado em 1998, e por isto, tais produções 

não podem ser desassociadas deste processo. O sistema de ciclos, em Niterói (RJ) é apresentado, 

discursivamente, em relação ao modelo de seriação, como àquele capaz de proporcionar “diferentes 

oportunidades de aquisição de informação e construção de conhecimentos, descompartimentando a 

limitação curricular do sistema seriado e ampliando as situações de aprendizagem a serem criadas”. 

(FME-NITERÓI – RJ, 1999, p. 35). 

Considerando-se estas articulações entre currículo e sistema de ciclos, este trabalho tem 

como objetivo apresentar resultados parciais com foco na seguinte questão: que sentidos 

encontram-se presentes, nestes documentos curriculares, para compreensão da construção do 

conhecimento histórico escolar? 

METODOLOGIA 

De modo exploratório, serão problematizadas regularidades discursivas, segundo as 

proposições de Michel Foucault, para compreensão de sentidos atribuídos ao conhecimento 

histórico escolar, por meio de um recorte documental, com base no seguinte documento: FME-

NITEROI. Referencial Curricular – Uma construção Coletiva. Rede Municipal de Ensino de 

Niterói, 2010.  

Nessa análise, é importante considerarmos o contexto de redemocratização: com a 

expectativa da efetivação de uma sociedade democrática, o campo da Educação foi tensionado por 

disputas, na relação que pode ser expressa pela dicotomia “saber-poder” tal como a compreende 

Michel Foucault, especialmente, por meio das obras: “A ordem do discurso” (1999) e “Microfísica 

do poder” (2007). Considero que a enunciação: “construção de uma sociedade democrática” é uma 
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regularidade discursiva que faz parte de um “arquivo” – que passarei a denominar como 

“redemocratização”.  

RESULTADOS (PARCIAIS) E DISCUSSÕES 

Por meio da noção de “arquivo” proposta por Foucault (2008), é possível compreender que 

as regularidades discursivas neste documento curricular expressam um compromisso com o projeto 

democrático de sociedade, na qual os estudantes, passam a ser compreendidos como protagonistas 

da história: 

No que diz respeito à fase da adolescência, o foco se amplia para o conhecimento dos 

diferentes modos de vida estabelecidos pela humanidade, em diversos tempos e 

espaços. Nessa etapa, tendo como objetivos a reflexão e o fazer democrático, o 

convívio escolar deve ser organizado de forma que conceitos como os de justiça, 

respeito e solidariedade sejam vivenciados e compreendidos (...) Sendo assim, o 

conhecimento do mundo físico e social e do processo histórico configura-se 

importante instrumento de reavaliação e intervenção (...) (FME – NITEROI, 2010, p. 

23).  

Neste sentido, há “rastros” discursivos das contribuições da História Social, compreendida 

como possibilidade para ruptura com narrativas que focalizam os feitos de grandes vultos para 

compreensão dos cotidianos e dos diferentes modos de vida.  É importante assinalar que estas 

transformações se referem as mudanças no campo da historiografia, e que de cerdo modo, nos 

permitem posicionar os seus discursos em um campo distinto que não diz respeito a tradição de uma 

escola marxista e estruturalista, e nem da história tradicional positivista.  

 São as problemáticas do tempo presente e da realidade do aluno, em suas relações com 

processos globais, que possibilitarão produção de sentidos nesta disciplina e que estão constituídos, 

discursivamente, como podemos constatar por meio do trecho, anteriormente, selecionado. Há, 

ainda, enunciados que expressam a valorização de uma história processual, com foco no 

pensamento crítico, como podemos observar no seguinte trecho:  

Uma vez que toda visão de mundo é sempre pautada em referências histórico-sociais 

que se deixa revelar com facilidade, mas que, a partir da reflexão e do pensamento 

crítico, é possível discutir e maleabilizar tais fronteiras e paradigmas (...) as múltiplas 

identidades e vivências servem como construção de competências possibilitem o 

desenvolvimento do pensamento autônomo e crítico, voltados para compreensão dos 

processos históricos-sociais. (FME – NITEROI, 2010, p. 23). 
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O foco nas múltiplas identidades justifica-se, discursivamente, nos “documentos 

curriculares, que vigoram no Sistema Municipal de Ensino de Niterói”, pois estes “abraçam o 

multiculturalismo na sua visão de cidadania” (FME – NITEÓI, 2010, p. 6 e 14 – grifo original).  

Estas expressões apenas foram possíveis de serem construídas discursivamente, segundo 

Foucault, “graças a todo um jogo de relações que caracterizam particularmente o nível discursivo” 

(FOUCAULT, 2008, p. 146).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trechos curriculares selecionados expressam sentidos sobre o conhecimento histórico 

escolar, que vão se constituindo a partir da chamada renovação historiográfica, sobretudo, com 

contribuições da História Social. Estes discursos foram possíveis, como problematizou Foucault, 

por meio de um jogo de relações. 

No contexto analisado, este jogo nos traz como imbricações: o contexto da redemocratização 

do nosso país, os documentos curriculares (com uma aposta no multiculturalismo), e a 

implementação do sistema de ciclos, que articulado aos enunciados sobre o conhecimento histórico 

escolar, expressam uma aposta na construção processual de conhecimentos e da cidadania. 

Este trabalho focalizou parte de discursos historiográficos, que ainda serão aprofundados, 

futuramente. Além disto, há outras teias discursivas a serem exploradas, que também constituem e 

produzem sentidos no conhecimento histórico escolar, tal como defendem as professoras Ana 

Monteiro e Carmen Gabriel (2014, p. 34), isto é, os saberes pedagógicos, curriculares e da prática, 

que se somam ao saberes dos fluxos científicos da História acadêmica e que vão além de uma 

perspectiva instrumental e técnica do Ensino de História.  

Estes outros “rastros discursivos” demonstram indícios da presença do pensamento de Paulo 

Freire e do construtivismo nos documentos analisados, que estão sob análise na pesquisa em 

desenvolvimento e serão apresentados em momento oportuno, haja vista que para este trabalho 

buscou-se apresentar resultados parciais com foco na renovação historiográfica para compreensão 

de sentidos atribuídos ao conhecimento histórico escolar.  
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Resumo 

Esta comunicação pretende apresentar resultados parciais da pesquisa, ora em andamento, em nível de 
doutorado, que busca compreender sentidos atribuídos ao conhecimento histórico escolar nas produções curriculares 
de História no âmbito do sistema de ciclos em Niterói (RJ).  Tais produções estão sob análise tanto em sua 
forma prescrita quanto praticada. A política do sistema de ciclos em Niterói (RJ) consistiu em uma 
reforma educacional processual sob muitos aspectos, entre as quais a elaboração de um currículo que 
atendesse suas especificidades, de modo que para melhor compreensão do objeto investigado, tais 
políticas, isto é a da organização em ciclos e de currículo, demandam compreensões de modo não 
desassociadas umas das outras. Além disto, o sistema de ciclos capitalizou debates em torno de 
questões como: avaliação e planejamento que também produziram concepções sobre o conhecimento 
histórico escolar. A abordagem teórico-metodológica para esta comunicação consiste na 
problematização de regularidades discursivas, com foco em recorte documental da empiria da pesquisa, 
isto é, as produções discursivas, que neste trabalho abordará o currículo de História, em sua vertente 
prescrita. Para isto, pretendo-me valer, de modo exploratório, do conceito de “arquivo” do filósofo 
francês Michel Foucault. Os resultados (parciais) que serão apresentados demonstram diálogos com 
políticas públicas em nível federal, tais como: Os PCNs e as leis 10.639-03 e 11.645-08. Além disto, a 
renovação historiográfica da década de 1980, especialmente, a perspectiva da História Social, bem 
como o multiculturalismo trouxeram contribuições que nos permitem compreender sentidos para o 
conhecimento histórico escolar no campo empírico em análise, que podem ser generalizados para 
outros contextos.  

Palavras-chave: Conhecimento escolar, Currículo de História, Ensino de História, sistema de ciclos e 
avaliação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO COMO 

POLÍTICA CURRICULAR NA EDUCAÇÃO 

 

Paula Eduarda das Dores de Souza Lima – 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 1234 

INTRODUÇÃO 

Um acordo internacional realizado em 2015 reuniu os cento e noventa e três Estados-

membros da Organização das Nações Unidas (ONU) para discussão e adoção do documento 

Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

Focalizando o desenvolvimento sustentável de todo o planeta para os próximos quinze anos, a 

Agenda 2030 se configura em um plano de ação que serve de guia para as ações da comunidade 

internacional por meio de dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), distribuídos 

em cento e sessenta e nove metas.  

A produção dos referidos ODS contaram com a participação de especialistas renomados em 

suas áreas de estudo e atuação e, governos, sociedade, academia e setores privados são chamados a 

colaborarem no engajamento de parcerias globais que estabelecem de forma equilibrada, o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Num cenário de produções e projeções de políticas direcionadas a vários Estados-nação, a esfera 

educacional não ficou de fora. Diante disso, a presente discussão volta-se para um que, dentre 

muitos esforços executados por diferentes países, ganha destaque devido a sua complexidade e 

relevância para o currículo escolar e seus atores, que é o monitoramento constante da/na educação 

mundial. 

O monitoramento das ações que vêm sendo realizadas para cumprir objetivos, e metas, 

dentre outras vias, é feito por meio de relatórios e prestações de contas, que buscam sintetizar o 

trabalho educacional realizado através de levantamento de dados que são emitidos periodicamente. 

Estes, em resumo, servem para apontar avanços obtidos, o que precisa ser superado e, quais 

demandas merecem maior atenção e investimento, no tocante ao que tem sido coletivamente 

acordado.  

A propagação e execução de políticas educacionais ditam as prioridades e estratégicas a 

serem utilizadas de modo tão expressivas que, recorrentemente, se tornam hegemônicas e 

constituem-se como tentativas de controle do currículo escolar.  

Desta forma, algumas reflexões incentivadas por esse monitoramento tornam-se bastante 

profícuas, uma vez que tal vigilância sobre a educação abrange os níveis local e global, 

caracterizando o alinhamento de diversas políticas curriculares que articulam ideias e estratégias 

para sanar problemas educacionais existentes em diversas nações. 
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A Teoria de Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015) embasa teoricamente essa 

discussão, pois enriquece a compreensão sobre política, entendendo-a como produção discursiva 

que permite múltiplas negociações de sentidos em busca de hegemonia. A hegemonia discursiva 

para esses autores é o cerne de incessantes disputas entre diferentes discursos presentes no campo 

da discursividade. 

Consideramos os relatórios de monitoramento da/na educação, produções políticas 

discursivas que servem de base para tomadas de decisões e elaboração de avaliações do 

desempenho que apresentam soluções para antigos problemas educacionais de forma rápida e 

eficaz. 

Isto posto, na seção que segue, apresentamos os relatórios de monitoramento como fruto de 

negociações e produções dos sujeitos que, discursivamente, opera como política curricular 

significando a educação. Posteriormente, analisamos os discursos que fundamentam esse 

monitoramento sob o argumento do alcance da qualidade educacional. Por fim, concluímos 

expondo algumas considerações. 

 

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA CURRICULAR  

Presenciamos múltiplos atores políticos como a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) 

atuarem efetivamente na produção e publicação de relatórios que monitoram frequentemente o que 

é feito no campo educacional. 

Em virtude disso, direcionamos nossa reflexão para esse movimento de monitorar a 

educação, destacando o Relatório de Monitoramento Global da Educação (UNESCO, 2017) e o 

Relatório Miradas sobre la educación en Iberoamérica: Seguimiento de las Metas Educativas 2021 y 

su articulación con el ODS4 (OEI, 2019).  

Tais relatórios refletem as políticas curriculares em curso, sendo estes mesmos também 

produções para o currículo. Divulgam informações e estudos, a fim de subsidiar o acompanhamento 

constante das metas e objetivos estipulados para os próximos anos na educação. Neles estão 

expressas orientações e proposições para contextos locais e regionais, em conformidade com 

políticas globais que influenciam os sistemas de ensino dos países, visando garantir a qualidade e 

equidade na/da educação. 
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Na condição de pesquisadores do campo do currículo, o que queremos aqui problematizar é 

como esse monitoramento exercido sobre a educação, por intermédio de uma gama de produções 

políticas curriculares, tem significado e inaugurado em larga escala, a padronização de mecanismos 

e instrumentos que buscam dar conta dos anseios e projeções planejados. 

À medida que pensamos nas políticas curriculares como processos discursivos em disputa 

num tempo-espaço, rechaçamos a ideia de que a padronização de critérios e procedimentos 

consensuais presentes nesses relatórios, definam uma rotina política a ser seguida como guia e 

alternativa única. Isto porque entendemos que os contextos em que tais políticas operam não estão 

dados, devido à forma como são constituídos e estão sujeitos à mudanças (LOPES, 2015). 

Observamos que não ocasionalmente, os referidos relatórios são produzidos em consonância 

ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número quatro - ODS4 - da Agenda 2030 que 

dispõe assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos (ONU, 2015).  

Nossa crítica está na ideia da manutenção de projetos padronizados e universalizantes, 

reputados como o melhor para todos, desconsiderando a heterogeneidade contextual presentes nos 

Estados-nação, criando barreiras para outras possibilidades de se pensar a educação e suas 

variáveis.  

Argumentamos que ao assumirmos uma teoria discursiva, admitimos e concordamos com a 

existência de uma complexidade social que escapa a qualquer tentativa de frenagem por meio de 

modelos padronizados e estruturantes. Defendemos que é exatamente essa complexidade do social 

que impede a totalização/universalização de forma completa de qualquer política em consequência 

de seu caráter precário e provisório (LACLAU; MOUFFE, 2015; MENDONÇA, 2007).  

Graças à flutuação de sentidos que se estabilizam temporariamente, reiteramos ser 

impossível fazer referência a um sentido universal de política curricular, como um projeto dito 

global, sob o pretexto da qualidade e equidade educacional, nem defender a manutenção e fixação 

de uma identidade e um modelo capaz de caracterizar os diferentes contextos que existem 

(LACLAU; MOUFFE, 2015; LOPES, 2015).  

Entendemos que monitorar e acompanhar o que vem sendo feito na educação é positivo e 

necessário, visto que governos, organizações da sociedade civil, agências multilaterais, 

organizações internacionais, gestores e outros atores precisam estar comprometidos e serem 

responsáveis com o que fazem e/ou se propõem a fazer. Porém o uso que se faz desse 
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monitoramento para impedir outras formas de agir, de negociar e criar diferentes meios e 

possibilidades para os fins da educação, é o que criticamos.  

Podemos através da teoria do discurso compreender que os atuais discursos de 

monitoramento concorrem no campo da discursividade com outros discursos e alteram os sentidos 

disputados na educação, e alguns passam a ser privilegiados em detrimento de outros sendo 

resultantes da prática articulatória (LACLAU; MOUFFE, 2015).  

Nesse cenário multifacetado e dinâmico de intensificação de políticas e ações de 

acompanhamento das metas e projeções para a educação, somos levados a considerar ainda que 

breve, porém mais detidamente, a busca por resultados como consequência do monitoramento 

contínuo da/na educação contemporânea. 

MONITORAR PARA RESPONSABILIZAR?  

Oportunamente, explicitamos nossa interpretação de como os relatórios de monitoramento 

da UNESCO e da OEI vem significando a educação na busca por resultados internacionalmente 

considerados satisfatórios.  

Discursos em defesa do universal parecem pleitear determinados padrões previamente 

estabelecidos, e afirmam que “Nós precisamos de mecanismos universais mais fortes para consagrar 

e garantir o direito à educação e responsabilizar todos os governos por seus compromissos, 

inclusive os doadores” (UNESCO, 2017, p.7). A OEI reforça que “El desafío en la actualidad es 

avanzar en la articulación con la Agenda 2030, manteniendo nuestra identidad, pero sumándonos a 

un proyecto global, internacional” (OEI, 2019, p.15). 

Além das tentativas de universalizar políticas e projetos, o texto da Unesco traz a 

argumentação de que diversas tendências sociopolíticas deram um novo rumo às políticas 

educacionais onde a ênfase maior passou a ser a responsabilização. Assim, declara que “A 

responsabilização deve ser entendida como um meio para alcançar um fim – uma ferramenta para 

alcançar as Metas do ODS 4 –, não como um objetivo dos sistemas educacionais em si” (UNESCO, 

2017, p.10). 

Vale ressaltar que a responsabilização a que se refere o texto político é uma tradução do 

termo accountability, podendo também significar prestação de contas que abrange as dimensões da 

responsabilidade claramente definida; da obrigação de fornecer explicações de como estas foram 

cumpridas; e das justificativas legais, políticas, sociais ou morais dessa obrigação de prestar contas.  
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Em consequência da responsabilização, mudou-se o gerenciamento de insumos para o 

gerenciamento de resultados, e com isso, “O estabelecimento de métricas e instrumentos 

padronizados para permitir comparações de governos locais e escolas acompanhou o foco crescente 

nos resultados” (UNESCO, 2017, p.9). 

Chamada também de “mensuração de resultados educacionais” (BIESTA, 2012, p. 810, 

grifo do autor), a lógica que acompanha esse movimento com foco nos resultados supõe apontar 

“quem é melhor e quem é o melhor” (Ibid, p. 811), cuja pretensão é dar informações sobre a 

educação dos Estados-nação comparando-os entre si e gerando forte competitividade. Os dados 

utilizados geram rankings entre diferentes sistemas de ensino, indicam “as escolas mal sucedidas e, 

em alguns casos, os professores mal sucedidos nas escolas”, impactando diretamente a prática 

educacional (BIESTA, 2012, p. 811, grifos do autor). 

Por sua vez, a política dos resultados articula-se em uma cadeia de equivalências com outras 

políticas, como a cultura de avaliação e a performatividade, na defesa do discurso central da 

qualidade da educação (LACLAU; MOUFFE, 2015; DIAS, 2016). 

A prática dos sistemas de avaliação da educação e do desempenho de alunos e professores 

disseminado pelos discursos em voga é fundamental para produzir dados e mensurar os resultados, 

uma vez que há explicita correspondência entre o resultado obtido pelos estudantes e o desempenho 

dos docentes, caracterizando assim a tentativa de regulação da formação e do trabalho dos 

professores (DIAS, 2016).  

Conforme expõe a Unesco (2017, p.26), “As avaliações de professores têm cada vez mais 

importância”, por isso, evidencia-se que “O desempenho dos estudantes é cada vez mais vinculado 

a sanções e a recompensas, e serve como base para avaliar o desempenho dos professores e a 

qualidade da escola” (Ibid, p.10). 

Paralelamente, a OEI destaca o alinhamento das políticas que propagam com as da ONU, 

por intermédio dos ODS estipulados para 2030 que se concentram na formação continuada dos 

professores para que seja cada fez mais qualificada e atribui a esses profissionais, a projeção e a 

responsabilidade de se reduzir as desigualdades existentes entre os diferentes sistemas educativos 

dos Estados-nação (OEI, 2019).  

Podemos perceber que existe sintonia entre as políticas voltadas para a educação, visto que 

comungam da ideia de que “conseguir que los estudiantes alcancen los mejores resultados posibles 

en su aprendizaje es un reto asociado con la mejora de la calidad de la ensenanza [...]” (OEI, 2019, 

p.184).  
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Não restam dúvidas de que monitoramento exercido sobre a educação visa produzir dados e 

resultados, primordialmente, por meio das avaliações que operam “para fundamentar políticas 

educacionais, quase sempre sob a divisa de aumento dos padrões” (BIESTA, 2012, p.810, grifo do 

autor). Com isso, se reforça a responsabilização de diferentes atores políticos, a tentativa de 

regulação e o controle das políticas educacionais. 

CONCLUSÕES 

A presente discussão expôs que os relatórios de monitoramento da/na educação se 

configuram em ações produtoras de políticas curriculares. Presenciamos um encadeamento de 

objetivos e metas que são sequenciados por uma diversidade de negociações discursivas que busca 

legitimidade.  

Embora a educação seja vista como uma responsabilidade compartilhada, cujo progresso 

para ser sustentável necessita de esforços comuns de diferentes sujeitos, a formação e o trabalho dos 

professores ganham destaque devido ao protagonismo dado a estes no alcance da qualidade da 

educação. Os atores sociais que deixam de cumprir suas obrigações, precisam ser responsabilizados 

por isso (UNESCO, 2017).  

Os discursos das produções analisadas estão disputando ações de significação que procuram 

controlar os sentidos das políticas, por estarem sempre abertas ao social, graças a sua 

impossibilidade de fechamento último (LACLAU; MOUFFE, 2015).  

Promover debates acerca do que vem sendo realizado e significado na esfera educacional 

contemporânea pode ser uma aposta bem mais produtiva e democrática para as políticas que a 

tentativa constante de padronizá-las para alcançar resultados.  
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo alimentar a discussão acerca do monitoramento constante da/na 
educação por meio dos Relatórios da OEI (2019) e da UNESCO (2017). Tais produções políticas estão 
discursivamente significando o campo educacional, servindo de base para a elaboração de avaliações do 
desempenho e apresentam soluções para antigos problemas enfrentados na educação de forma rápida e 
eficaz. Nossa reflexão está teoricamente embasada na Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal 
Mouffe (2015) e em autores que discutem as atuais políticas curriculares, valendo-se de uma perspectiva 
que desconstroi estruturações fixas e padronizadas capazes de impedir a fluidez e a desestabilização de 
sentidos através dos discursos políticos (DIAS, 2016; LOPES, 2015). Observamos que os discursos em 
circulação transitam em múltiplos contextos, funcionam como instrumentos de validação das políticas 
de currículo que estão em disputa buscando recorrentemente hegemonia. Observamos que existe um 
alinhamento entre as políticas curriculares de nível global/regional/local na busca por resultados 
considerados mundialmente satisfatórios sob o argumento da qualidade e equidade educacional. A 
educação nos referidos relatórios é vista como uma responsabilidade compartilhada, cujo progresso 
para ser sustentável necessita de esforços comuns de diferentes atores sociais. Estes, ao não cumprirem 
suas obrigações, devem ser responsabilizados. Defendemos que o ato de responder e prestar contas 
pela tomada de decisões e ações políticas, não pode estar sujeito a padrões e acordos pré-determinados 
que restrinja os sujeitos de produzirem sua própria subjetivação, nem à tentativa de universalização da 
aprendizagem visando à regulação e controle da educação. Acreditamos que promover debates críticos 
e contextualizados pode ser uma aposta mais plural e democrática para as políticas curriculares. 

Palavras-chave: Monitoramento. Políticas de Currículo. Resultado. Responsabilização.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ESSA RUA FOSSE MINHA: DIÁLOGOS ENTRE 

ALFABETIZAÇÃO, O ENSINO DE HISTÓRIA E AS 

POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO 

 

Patrícia Coelho da Costa – PUC-Rio  

Letícia Vitória Pereira Diniz da Conceição – PUC-Rio  

Juliana Pontes dos Santos Ribeiro – PUC-Rio  

Nathaly Lima Sales – PUC-Rio 

 

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 1242 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é baseado na experiência de oito bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (Pibid) do subprojeto de Pedagogia de uma Universidade comunitária do 

Rio de Janeiro. O Pibid é um programa de formação de professores que oportuniza o diálogo entre a 

universidade e a escola, a partir de uma dinâmica que inclui a vivência do cotidiano escolar 

orientada por um supervisor, que é o professor regente da turma. As licenciandas observaram a 

turma, realizaram estudos teóricos, levantaram hipóteses, planejaram e desenvolveram o projeto de 

ensino de história local intitulado “Se essa rua fosse minha” durante um ano letivo, a partir de 

agosto de 2018. A turma do ciclo de alfabetização de uma escola da Rede Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro, localizada na Zona Sul da cidade, tinha 28 alunos, sendo que 1 discente possuía 

necessidades especiais. Eles eram em sua maioria moradores da Rocinha, porém alguns residiam no 

Leblon e na Cruzada São Sebastião, e outros dois alunos em bairros mais distantes da escola: 

Muzema e Tijuquinha. A Professora Supervisora tem formação em Pedagogia e mais de 25 anos de 

experiência no magistério. 

Gatti (2014) destaca que o Pibid disponibiliza a possibilidade de experimentar formas 

didáticas variadas, de criar modos de ensinar, a partir da discussão e da reflexão e da pesquisa. Um 

dos pontos fundamentais do Programa é a conexão Escola – Universidade. Nesta experiência este 

elo foi construído a partir de reuniões semanais das quais participavam a Coordenadora do 

Subprojeto, a Professora Supervisora e as bolsistas de Iniciação à Docência.  

Durante a observação e acompanhamento da turma durante os dois primeiros meses do ano 

letivo, foi possível perceber que a leitura e a escrita assumem um papel de destaque. As 

licenciandas procuraram definir quanto tempo era dedicado a cada área do conhecimento. Nas 

reuniões semanais de estudo, constatamos que o tempo escolar ao longo do segundo mês foi assim 

organizado: 68% foi dedicado à Língua Portuguesa, 25% foi utilizado para o desenvolvimento de 

um projeto de Ciências e 7% foram destinados ao ensino da Matemática. As áreas de História e 

Geografia não foram trabalhadas. 

 Outra constatação é que a escola, a sala de aula e a prática pedagógica são fortemente 

atingidas pelas políticas de avaliação. Durante a realização das provas externas, a situação se agrava 

e a prática pedagógica se resume a um treinamento para as avaliações. Padronizando, assim, 

materiais didáticos, como apostilas e livros, que são voltados para objetivos específicos, a saber, a 
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proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática em questões propostas pelas 

avaliações externas.  

Para mensurar a qualidade da alfabetização das crianças brasileiras o Ministério da 

Educação (MEC) criou o Sistema de Avaliação da Alfabetização. O sistema é formado por testes de 

Português e Matemática aplicados nas escolas. As notas obtidas fazem parte do banco de dados do 

MEC e são utilizadas para calcular o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Por 

sua vez, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) também aplica testes 

bimestrais para avaliar o desempenho de seus alunos nas provas de alfabetização. Na medida que o 

ensino precisa ser enquadrado para atingir objetivos de uma prova, ele se torna descontextualizado e 

não abrange as múltiplas dimensões da aprendizagem. Cabe destacar que reconhecemos a 

importância da leitura e escrita, não negamos a importância desses processos. Entretanto, 

acreditamos que o processo de leitura e escrita podem ser desenvolvidos por uma perspectiva plural, 

através dos mais diversos conteúdos e disciplinas, não sendo restrito aos conteúdos da disciplina da 

Língua Portuguesa.  

Em suas análises, a Professora Supervisora relatava sobre as dificuldades enfrentadas em um 

cotidiano escolar cada vez mais dirigido por políticas externas: projetos elaborados pela Secretaria 

Municipal de Educação, avaliações externas, apostilas e prazos a serem cumpridos.  Outro fator que 

contribuía para a diminuição das atividades pedagógicas de História é que não havia descritores, a 

saber, objetivos que a SME- RJ estabelece para serem alcançados ao final do bimestre letivo, para 

os conteúdos desta área, Português, Matemática e Ciências possuíam.  

Por meio da experiência vivenciada, tornou-se possível fazer alguns questionamentos: Como 

as diferentes áreas do conhecimento podem contribuir no processo de alfabetização? Qual a 

importância do ensino de História para as turmas que estão se alfabetizando? Em que medida as 

avaliações externas afetam o processo de alfabetização dos alunos? Como as políticas de avaliação 

influenciam a gestão do tempo para cada área de conhecimento a ser trabalhado?  

Os relatos das bolsistas suscitaram discussões, que as motivaram a elaborar um projeto na 

área de História, pela falta de espaço que esta área do conhecimento possuía nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas com a turma. Neste aspecto, as reuniões de estudo serviram como um 

espaço para a reflexão sobre a organização do tempo escolar e a discussão sobre a presença e o 

formato do ensino de História.  A professora supervisora participou da elaboração do projeto de 

história local “Se essa rua fosse minha” e definiu o tempo dedicado ao desenvolvimento da 

proposta. 
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A pesquisa para a elaboração do projeto “Se essa rua fosse minha” teve como resultado o 

conhecimento que a escola fica em uma área onde existia uma favela removida pelo governo do 

Estado da Guanabara em 1969, durante o período da ditadura militar. Após a remoção da população 

favelada, o bairro se tornou um espaço dominado pela classe média alta, com prédios luxuosos, 

clubes e variado comércio. Os alunos, em sua maior parte, moradores da Rocinha, não eram 

motivados para frequentar os espaços no entorno da escola. A partir destas informações, as 

licenciandas desenvolveram um projeto de história local, partindo do pressuposto que os discentes 

devam ser alfabetizados para a leitura do mundo, incentivando a compreensão da realidade como 

um processo, e não como algo dado e natural. 

AVALIAÇÃO EXTERNA E ALFABETIZAÇÃO 

Primeiramente, conforme destaca Esteban (2012), há de se pensar em quem é o indivíduo 

que chega à escola pública. A classe popular que, a priori, tinha seu acesso negado às instituições de 

ensino, foi paulatinamente conquistando seus direitos. A Constituição Federal de 1988, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 

1996, foram mecanismos que possibilitaram a garantia de acesso à escola pública fundamental a 

todos os brasileiros. Entretanto, a universalização do acesso à Educação gerou outros desafios, 

como a permanência dos alunos e a qualidade do ensino que é oferecido. Nesse sentido, é 

necessário que analisemos se esse público está tendo real acesso ao conhecimento significativo, que 

incentive a reflexão sobre si e sobre o seu lugar no mundo. 

Quando pensamos no currículo e a forma que é abordado, Esteban (2012) retrata o cenário 

do ensino nas escolas públicas que pode ser visto em muitas práticas pedagógicas no ciclo de 

alfabetização e foi evidenciado na turma acompanhada. O que ocorre é que as avaliações externas 

afetam o cotidiano e as práticas pedagógicas dos professores, uma vez que, esses focalizam apenas 

as áreas do conhecimento, de acordo com a meta a ser atingida em termos de desempenho dos 

alunos. Para Afonso (2009), o processo de avaliação educacional empreendido por municípios leva 

a imposição de um crescente controle e impõe currículos uniformes, não considera as 

especificidades, diferenças e culturas locais. As avaliações externas da SME- RJ, por exemplo, só 

avaliam questões voltadas a proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. O ensino 

de outras áreas do conhecimento, a saber, geografia, história e ciências ocupam pouco ou nenhum 

espaço do cotidiano escolar. 
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O conteúdo de Ciências Naturais, por exemplo, aparecia apenas por estar vinculado a um 

trabalho com a composteira que a professora montou com os alunos. Apesar de Português ser 

predominante, a própria alfabetização também era esvaziada a uma ação mecânica, perdendo os 

sentidos possíveis para se tornar uma decodificação de códigos. Em conformidade com Kramer e 

Abranovay (1988, p. 168) a alfabetização é “um processo ativo de leitura e interpretação, onde a 

criança não só decifra o código escrito, mas também o compreende, estabelece relações e 

interpreta”. Entretanto, as práticas observadas mostraram que os alunos não são, de fato, convidados 

a ler o mundo e a se posicionarem como produtores de cultura. O que foi observado é que tanto a 

professora da turma quanto os alunos estavam sob constante pressão para serem alfabetizados e isso 

provocava uma grande ansiedade em ambos. 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO E O ENSINO DE HISTÓRIA: O 

PROJETO “SE ESSA RUA FOSSE MINHA” 

A História é uma disciplina fundamental para a construção da identidade dos alunos, sendo 

este um processo que deve ser iniciado nos primeiros anos de escolarização. A presença da História 

nos currículos dos anos iniciais possibilita que os discentes desenvolvam uma visão crítica da 

sociedade em que vivem. Por meio de ações pedagógicas que envolvam as relações entre passado e 

presente, que promovam a partir da apresentação da diversidade de contextos, os exercícios da 

narrativa, da análise, da reflexão e da comparação, é possível formar cidadãos que respeitem as 

diferentes de formas de ser e de viver.  

É preciso destacar, que o conceito de alfabetização, tido como principal nos três primeiros 

anos da escola básica, deve envolver diferentes dimensões como a histórica, a geográfica e a 

científica. Segundo Paulo Freire (2007), o aluno alfabetizado deve ser capaz de ler o mundo, que 

tem uma amplitude maior que decifrar palavras, pois envolve a compreensão da História, da 

Geografia e das vivências em diferentes tempos e espaços.  

No Projeto “Se essa rua fosse minha” optamos por elaborar atividades capazes de 

possibilitar aos alunos ações e questionamentos, não apenas reprodução do que foi dito. Para sua 

realização foi necessário pesquisar sobre a história do bairro. Esta ação foi fundamental para que se 

tornasse possível trabalhar o mundo da experiência da criança. A turma possuía livros de História, 

porém os conceitos de memória, história, tempo e sociedade eram apresentados a partir de uma 

visão estereotipada. Nossa proposta visava ir além do que era posto pelo material didático impresso 
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por grandes editoras, que não davam conta de representar a realidade do ambiente em que a escola 

se encontrava e que os alunos conheciam.  

A primeira ação com a turma foi uma atividade exploratória pelo quarteirão da escola. No 

dia escolhido para o trajeto, explicamos a proposta da atividade e pedimos que os alunos que se 

colocassem como pesquisadores e observassem o máximo que pudessem. Ao longo do trajeto os 

alunos tiveram a liberdade de observar, questionar e tocar. Convidamos os discentes a se atentarem 

às ruas, suas numerações. Também demos destaque às placas que indicavam os nomes das ruas. 

Durante o trajeto eles faziam diversos comentários sobre os prédios que encontravam, ruas, lojas. 

Alguns deles não conheciam o quarteirão, e gostaram de explorar o lugar. 

 Ao retornamos à escola, fizemos desdobramentos da atividade. Após conversarmos sobre a 

exploração, pedimos aos alunos por meio do desenho que registrassem o que mais tivesse chamado 

sua atenção durante o trajeto. Eles também registraram em resposta a um pequeno questionário se já 

conheciam o quarteirão, o que conheceram de novo e que construção haviam gostado mais. Depois, 

demos destaque ao nome da rua onde a escola se situa e exploramos a razão da nomeação da rua e 

quem era a pessoa cujo a rua recebera o nome, além de pedir que eles destacassem que elementos a 

rua possuía. Os alunos também desenharam a própria rua deles na atividade que intitulamos “Se 

essa rua fosse minha”, eles escolheram um nome para essa rua e o que teria nela.  

A próxima atividade do projeto foi sobre a história do bairro da escola. Para isso 

apresentamos um documentário que contava a respeito do incêndio e remoção da favela Praia do 

Pinto. A favela se situava no Leblon e Lagoa e era alvo da política de remoção das favelas em 1969. 

Em uma noite ocorreu um incêndio que obrigou que todos fossem removidos, levando os moradores 

a se dirigirem para conjuntos habitacionais distantes. O documentário gerou várias discussões, 

opiniões sobre o incêndio, e possibilitou que os alunos estabelecessem diferentes relações. Por 

serem a maioria moradores da Rocinha, os alunos ficaram surpresos com a configuração do espaço 

que era muito diferente da favela que eles conhecem. O documentário mostrava o destino de muitos 

moradores removidos da favela, e um deles era a Cruzada São Sebastião, local também familiar a 

alguns alunos. Também realizamos uma pesquisa com a turma. Eles foram encarregados de 

perguntar a seus familiares se estes conheciam a favela Praia do Pinto, se tinham morado lá ou 

conheciam alguém que morava. Nos resultados os avós de dois alunos (primos) relataram terem 

morado na favela.   

Com o objetivo de trabalhar as noções espaciais e representação demos imagens de pontos 

de referência ao redor da escola para que os alunos registrassem em um mapa na cartolina as 
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mudanças ocorridas no bairro. Esses desdobramentos tiveram como foco, além de estudar a história 

e a memória sobre o lugar, desenvolver o olhar dos discentes sobre o que viram durante o trajeto e 

as imagens do documentário. Em consonância com Callai (2005): “espaço em que vivemos é o 

resultado da história de nossas vidas” (p.236). 

Por meio disso buscamos contemplar as diversas áreas do conhecimento e possibilitar aos 

alunos uma leitura crítica da realidade, além de permitir que se expressassem por meio da oralidade, 

escrita e desenho. O espaço em torno da escola ganhou novos significados para a turma, os alunos 

passaram a questioná-lo e a construírem relações de pertencimento, por seus familiares, vizinhos e 

amigos pertencerem a história do bairro. 

ALGUNS APRENDIZADOS DE NOSSA EXPERIÊNCIA 

A partir da experiência relatada, torna-se possível afirmar que as políticas de avaliação 

implicam nas práticas pedagógicas dos docentes nos primeiros anos do ciclo de alfabetização. A 

organização do tempo escolar privilegia o ensino da língua portuguesa e as demais áreas do 

conhecimento são negligenciadas. Os alunos são os principais prejudicados, pois não conseguem ter 

acesso a todas as áreas do conhecimento. Os professores também são afetados por tais políticas, 

uma vez que, sentem as pressões externas, limitando, muitas vezes, sua prática à repetições e 

cumprimento de conteúdos que serão exigidos pelas provas, além das questões emocionais como: 

ansiedade e frustração.  

Em nosso projeto identificamos a importância do tempo para pesquisa, planejamento das 

atividades, estudos teóricos e da formação continuada para uma educação que não considere as 

diferenças e cultura locais.  O projeto “Se essa rua fosse minha” oportunizou aos alunos 

aprendizado sobre a história local, proporcionou o debate sobre a memória, estabeleceu o com a 

comunidade escolar e ressignificou o espaço em que os alunos viviam. Concomitantemente, os 

discentes trabalharam práticas de leitura e escrita por meio das narrativas, mostrando que é possível 

construir um processo de alfabetização que  valorize as múltiplas dimensões do conhecimento. Para 

tanto, faz-se necessário mudar a concepção da prática pedagógica determinadas por avaliações 

externas que pouco considera as especificidades das escolas. 
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Resumo 

Este artigo busca discutir e apresentar relações entre as práticas de alfabetização, o ensino de história 
nos anos iniciais, as políticas de avaliação e as implicações no processo de aprendizado das crianças. O 
trabalho aqui apresentado é baseado na experiência de um ano letivo de bolsistas PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) do subprojeto de Pedagogia de uma universidade 
comunitária na turma de 1 e 2º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola pública localizada na 
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. As licenciandas foram orientadas pela professora supervisora e 
pela coordenadora área. As bolsistas utilizaram como metodologia a observação das aulas, a análise do 
material didático e o desenvolvimento de práticas pedagógicas do projeto de história local intitulado 
“Se essa rua fosse minha”. Foi possível concluir que o clima escolar, os docentes, os discentes e a 
prática pedagógica são fortemente atingidos pelas políticas de avaliação. As áreas de História e 
Geografia são as mais prejudicadas, pois como não fazem parte dos processos de avaliação externa, 
acabam tendo suas práticas pedagógicas reduzidas a comemoração de datas cívicas. Também foi 
constatada a importância dos trabalhos com a história local nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
proporcionou o debate sobre a memória, estabeleceu o diálogo com a comunidade escolar e 
ressignificou o espaço em que os alunos viviam. Concomitantemente, os discentes trabalharam práticas 
de leitura e escrita por meio das narrativas, mostrando que é possível construir um processo de 
alfabetização que valorize as múltiplas dimensões do conhecimento. 

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; Avaliação; Práticas Pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, que focaliza os 

sentidos de autonomia docente em documentos curriculares e práticas formativas a saber. 

Focalizamos documentos produzidos pelo CNE que compõem as chamadas DCN de 2002 - Parecer 

CNE 09/2001 e Resolução CNE 01/2002 - e as DCN de 2015 – Parecer CNE 02/2015 e Resolução 

CNE 02/2015. 

A proposta de analisar os sentidos de autonomia nos referidos documentos, desdobra-se a 

partir de resultados de pesquisas anteriores, as quais apontam que se em 2002 as políticas de 

formação estavam sendo gestadas em uma tensão entre o avanço das tendências neoliberais e a 

expansão dos direitos sociais, em 2015 essas tendências adquirem outros sentidos.  

Deste modo, o trabalho objetiva examinar os sentidos de autonomia docente nos referidos 

documentos, dialogando com outros estudos, tanto do ponto de vista das políticas curriculares 

(LOPES e CRAVEIRO, 2015), quanto do ponto de vista da formação e da profissão (NÓVOA, 

2009; SELLES e ANDRADE, 2016).  

SENTIDOS DE AUTONOMIA NAS DCN DE 2002 E DE 2015 

Os documentos que compõem as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 – DCN 2002 

deslocam a ênfase do conhecimento e das técnicas de ensino para o protagonismo docente, 

apoiando-se nas competências profissionais. No parecer CNE 09 de 2001, apresentam-se os 

princípios orientadores para uma reforma da formação de professores, sendo o primeiro deles A 

concepção de competência é nuclear na orientação do curso de formação de professores (item 1.1. 

p. 29 do parecer 09/2001). As competências também estão enfatizadas nas concepções de conteúdo 

e de avaliação descritos no parecer 9/2001 e tornam-se um marcador de qualidade de formação ao 

atrelar-se a políticas de avaliação desenhando-se como um critério de qualidade profissional 

supostamente mensurável:  

As competências profissionais a serem construídas pelos professores em formação, de 

acordo com as presentes diretrizes, devem ser a referência de todos os tipos de 

avaliação e  de todos  os critérios  usados  para identificar e avaliar os aspectos 

relevantes. (...) (item 2.5 Avaliação da formação de professores para a educação básica 

– p. 50 e 51 - parecer 9/2001 – grifos nossos)  
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Esses critérios tomam as competências como base para avaliação da atuação docente e 

materializam-se nos artigos 3º, 4º, 8º e 9º da Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 que, 

com base no Parecer CNE 09/2001, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  

De acordo com Lopes e Craveiro (2015) tais políticas associam-se a um discurso que 

considera o professor como uma peça-chave das mudanças educacionais e, por um lado, 

responsabiliza a má formação ou atuação docente pelos problemas educacionais; por outro 

supervaloriza suas capacidades profissionais para atuar nas melhorias educacionais. As DCN para a 

formação docente no início dos anos 2000 reuniam como características centrais a ênfase nas 

competências profissionais e a atuação docente reduzida ao âmbito da sala de aula, conjugadas com 

a sofisticação de instrumentos de avaliação que formulassem indicadores da docência. (LOPES e 

CRAVEIRO, 2015. p. 464). Nessa perspectiva, a concepção de autonomia docente se restringe à 

capacidade de tomada de decisões na prática e está enraizada na própria centralidade do 

desenvolvimento de competências profissionais, desprovida de uma concepção ampla de autonomia 

relacionada ao desenvolvimento da carreira do magistério da educação básica em uma perspectiva 

coletiva e política, como pode-se identificar no parecer 09/ 2001.  

O princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma reflexão e toda 

reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse princípio é 

operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual dimensão – a 

teoria ou a prática - deve ter prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de 

partida na formação do professor. Assim, no processo de construção de sua 

autonomia intelectual, o professor, além de saber e de saber fazer deve compreender 

o que faz.  (p. 56 – parecer 9/2001 – grifos nossos) 

No caso das licenciaturas voltadas para a formação de professores especialistas das áreas 

disciplinares, esse reducionismo da docência às competências profissionais e uma autonomia 

pautada na reflexão sobre a prática veio, supostamente, superar o caráter técnico-aplicacional 

originário de um modelo de formação docente que se reduzia a um apêndice dos bacharelados. Isto 

porque, desde a criação das licenciaturas na década de 1930, até as reformas que se sucederam à 

LDB 9394/1996 pouca mudança de concepção de formação docente se deu em políticas 

educacionais. As reformas iniciadas nos anos 2000 projetaram uma diferenciação entre as 

licenciaturas e os bacharelados, visando uma formação docente com terminalidade e integralidade 

próprias.  
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Nos documentos das DCN do início dos anos 2000, a concepção de autonomia parece 

reduzir-se a uma gestão prática das competências, limitada à tomada de decisões, no âmbito da 

atividade cotidiana, por meio da reflexão. Ainda que tenham ampliado uma valorização da docência 

na formação, tal regulamentação acabou por reduzir a docência a uma dimensão prática e, portanto, 

à atuação em sala de aula. Segundo Nóvoa (2009) diferentes grupos - especialistas diversos das 

Ciências da Educação, pedagogos, entidades oficiais ou responsáveis pelas políticas educativas - 

foram progressivamente ampliando a responsabilidade de formação de professores e regulação da 

profissão, enquanto os próprios professores foram sendo deixados em segundo plano (Nóvoa, 

2009). Nesse sentido, a concepção de formação presente nos documentos analisados não contribuiu 

efetivamente para a valorização da profissão e para o desenvolvimento da autonomia docente.  

Cabe destacar que compreendemos autonomia docente, assim como Selles e Andrade 

(2016), segundo os quais a autonomia é “[...] um jogo jogado envolvendo regulação, resistência e 

modulação” (p. 49). E, portanto, é exercida nas tensões entre as “estratégias de regulação e as 

táticas de modulação” (p. 49). Segundo os autores, constituem-se em estratégias de regulação:  

(i) o Estado, a burocracia estatal e as políticas públicas educacionais; (ii) o mercado, a 

lógica mercantil e privatista em educação e a indústria cultural, especialmente o setor 

de produção didático-pedagógica; (iii) a pesquisa acadêmica compreendida em uma 

perspectiva prescritiva, que toma a educação, a escola e a profissão docente não pelo 

que efetivamente são, mas pelo que lhes falta ou pelo que deveriam ser; (iv) o 

movimento social dos professores e as iniciativas de organização e de mobilização 

sindical, numa perspectiva ético-profissional; (v) o currículo e a própria estrutura 

disciplinar do trabalho docente, envolvendo demandas internas de gestão e externas, 

do âmbito do que tem sido chamado de noosfera (SELLES e ANDRADE, 2016, p, 44-

45) 

Nesse sentido, se a ênfase nas competências estabeleceu critérios de avaliação do trabalho 

docente atrelado a políticas de controle do currículo e da própria docência, os documentos dos anos 

2000 até aqui analisados se afastam da noção de autonomia que assume como táticas de modulação 

as histórias de vida dos professores, os laços profissionais locais cotidianamente construídos nos 

ambientes e coletivos profissionais; os acordos locais de gestão escolar, as quais são  fundamentais 

para o desenvolvimento de práticas autônomas (Selles e Andrade, 2016).  

Em julho de 2015, foram definidas novas DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada com a publicação da 
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Resolução 02 de 1º de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação (CNE). Segundo Dourado 

(2015) as novas DCN se construíram no acúmulo de debates do CNE ao longo de mais de uma 

década, buscando garantir o incremento da organicidade entre formação inicial e continuada dos 

profissionais para o magistério da educação básica. O documento tem como referências pesquisas e 

estudos sobre formação docente e assenta-se sobre os marcos legais da Constituição Federal de 

1988, a LDB 9394/96, o Plano Nacional de Educação (PNE) e deliberações das Conferências 

Nacionais de Educação (CONAE).  

Nos últimos 15 anos, observa-se uma progressiva valorização das licenciaturas nas IES, 

sobretudo por meio de programas de permanência nestes cursos com oferta de bolsas vinculadas a 

projetos de articulação universidade-escolas, assim como políticas de valorização da carreira do 

magistério (DOURADO, 2015). Aprofundando mudanças das diretrizes anteriores, as DCN de 2015 

avançam no sentido de vincular formação, carreira e profissão na busca de formar professores mais 

preparados para enfrentar os desafios postos para a escolarização da população brasileira em toda a 

sua diversidade e complexidade. 

No que se refere ao desenvolvimento da autonomia docente, os documentos de 2015 se 

afastam diametralmente dos documentos do início dos anos 2000, nos dois aspectos já destacados 

anteriormente: a avaliação de desempenho docente por competências e a autonomia docente 

equiparada ao desenvolvimento de competências profissionais com ênfase na prática. Ao deslocar 

os critérios de avaliação de um Sistema Nacional de Avaliação e referenciá-los nos indicativos do 

Plano Nacional de Educação (PNE), o trecho a seguir explicita o esvaziamento da noção de 

competência como núcleo da formação e relativiza as relações entre avaliação e controle do 

currículo e do trabalho docente:  

O PNE aprovado em 2001 é revelador dos seguintes indicativos de políticas para a 

educação: diversificação e diferenciação do sistema por meio de políticas de expansão 

da não ampliação dos recursos vinculados ao governo federal para a educação; a 

aferição da qualidade de ensino mediante sistema de avaliação; e a inclusão de 

capítulos específicos sobre o magistério da educação básica e sobre a educação a 

distância e novas tecnologias, incidindo diretamente na formação de professores. 

(Parecer CNE 2 /2015 – p. 5)  

Diferente das DCN de 2002, as DCN de 2015 propõem a regulamentação não apenas da 

formação inicial, mas também da formação continuada. Essa diferença não é trivial, mas incorpora 

uma marca de um projeto político substancial no sentido de valorizar o magistério da educação 

básica como parte de uma mesma política de valorização da formação. Ao buscar ampliar a 
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organicidade entre a formação inicial e continuada, as novas diretrizes acabam por ampliar as 

possibilidades de desenvolvimento da autonomia docente. Em outros trechos do parecer CNE 

2/2015, fica evidente que o processo de formulação dessa resolução incorpora lutas da categoria de 

docentes da Educação básica:  

O referido Sistema ensejará criação de subsistemas que lhe deem materialidade, 

incluindo, nestes, o subsistema de valorização dos profissionais da educação, 

incluindo políticas direcionadas à busca de maior organicidade entre formação inicial, 

continuada, carreira, salários e condições de trabalho (...). Essas metas e estratégias 

articuladas às Diretrizes do PNE, ao estabelecerem os nexos constituintes e 

constitutivos para as políticas educacionais, devem ser consideradas na educação em 

geral e, em particular, na educação superior e, portanto, base para a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação, objetivando a melhoria desse nível de 

ensino e sua expansão como previsto no PNE 2014. (Parecer CNE 2/2015 – p.12) 

Dialogando com o que propõe Nóvoa (2009), a formação continuada e o desenvolvimento 

profissional dependem de integração das redes de educação básica (culturas profissionais e 

organizacionais). Nesse sentido, o documento de 2015 amplia a concepção de autonomia para uma 

dimensão coletiva e construída:  

Por essa compreensão, a formação dos(das) profissionais do magistério da educação 

deve ser entendida na perspectiva social e alçada ao nível da política pública, tratada 

como direito, superando o estágio das iniciativas individuais para aperfeiçoamento 

próprio, por meio da articulação entre formação inicial e continuada, tendo por eixo 

estruturante uma base comum nacional e garantia de institucionalização de um projeto 

institucional de formação.(Parecer CNE 2/2015 – p. 8) 

Além disso, as DCN de 2015 defendem o desenvolvimento de uma profissionalidade 

docente construída na integração entre as dimensões pessoais, profissionais e de atuação pública, 

capazes de produzir uma identidade profissional. Para Nóvoa (2009), tal desenvolvimento só é 

possível de se produzir com a formação baseada na aquisição de uma cultura docente e no interior 

das escolas, por meio de um processo capaz de produzir um saber próprio e desenvolver um 

profissional autônomo. Segundo o autor, é necessário concretizar uma maior presença da profissão 

na formação e “devolver a formação de professores aos professores”, pois os processos baseados na 

investigação só fazem sentido se eles forem construídos dentro da profissão. As proposições de 

Nóvoa parecem bem próximas do que diz o Parecer CNE 2/2015: 

A valorização do magistério e dos demais profissionais da educação deve ser 

entendida como uma dimensão constitutiva e constituinte de sua formação inicial e 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1255 

continuada, incluindo, entre outros, a garantia de construção, definição coletiva e 

aprovação de planos de carreira e salário, com condições que assegurem jornada de 

trabalho com dedicação exclusiva ou tempo integral a ser cumprida em um único 

estabelecimento de ensino e a destinação de 1/3 (um terço) da carga horária de 

trabalho a outras atividades pedagógicas inerentes ao exercício do magistério  (Parecer 

CNE 2/2015, p. 36) 

Em termos da valorização defendida no Parecer, cabe dizer que desde 2002, os documentos 

que orientam os currículos das licenciaturas vêm tendendo marcadamente a valorizar a formação de 

um professor profissional, voltado para o entendimento do mundo da escola, dos alunos e dos 

diversos contextos sociais. Porém, se nas DCN de 2002 isto estava colocado pelo viés das 

competências profissionais e da racionalidade prática, no documento de 2015 essa valorização é 

incrementada pela defesa de uma formação acadêmica – e não simplesmente prática – de um 

profissional das Ciências da Educação.  

Para Nóvoa (2009), em pesquisas da década de 1990, o saber profissional permaneceu 

reduzido ao conceito de competência profissional e não conseguiu se libertar das origens 

comportamentalistas de raiz técnico-instrumental da docência. A ênfase nas Ciências Humanas e 

Ciências da Educação que preconizam as DCN de 2015 vêm de encontro a essa concepção 

reducionista. O § 2º do artigo 13 do capítulo V preconiza:  

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e 

direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. (Resolução CNE/CP 02/2015 – p. 11) 

CONCLUSÕES 

Os sentidos de autonomia examinados neste trabalho evidenciam um deslocamento de 

noções comprometidas com perspectivas pragmáticas, centradas na prática cotidiana, para 

dimensões profissionais mais amplas. Essas dimensões expressam vínculos entre formação inicial e 

continuada, carreira, salários e enfatizam o caráter social sustentado pelo aporte das Ciências 
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Humanas no processo formativo. Neste sentido, parecem responder as complexidades do trabalho 

docente em sintonia com as demandas contemporâneas da escola.  

 Isto implica em uma mudança na concepção de prática. Enquanto nos primeiros 

documentos esta concepção centrava-se na resolução de problemas cotidianos pelo 

desenvolvimento de determinadas competências, nos últimos a prática é compreendida em sua 

relação intrínseca com a teoria. Tal compreensão parece mais potente para promover experiências 

de aprendizagem docentes comprometidas com a transformação de um quadro social que 

reiteradamente nega a expressão das diferenças dos estudantes e seus direitos à participação social 

mais ampla. Possivelmente os propósitos transformadores dessa legislação conflitaram com 

interesses conservadores, o que resultou na sua revogação em dezembro de 2019. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar os sentidos de autonomia docente expressos nas legislações 
voltadas à formação de professores no Brasil, no período compreendido entre os anos 2002 e 2015. 
Toma como referência estudos que examinam a autonomia, tanto do ponto de vista das políticas 
curriculares quanto do ponto de vista da formação e da profissão. O corpus de análise é constituído 
pelo conjunto de documentos que compõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 
docente (DCN) de 2002 e as de 2015, elaboradas e aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e 
homologadas pelo Ministério de Educação (MEC). A análise evidencia um deslocamento entre 
concepções pragmáticas de autonomia docente, centrando-a no desenvolvimento de competências, 
expressas nas DCN de 2002, para concepções que enfatizam dimensões sociais contemporâneas que se 
materializam na escolaridade, como parecem estar presentes nas DCN de 2015. Sugere-se que tal 
mudança potencializa o atendimento de demandas históricas por valorização da docência e da 
diversidade na escola. As transformações implícitas nestas últimas DCN foram objeto de disputa de 
setores conservadores que culminaram com sua recente revogação, ameaçando os sentidos de 
autonomia docente pretendidos. 

Palavras-chave: Licenciatura; Autonomia docente; Diretrizes curriculares. 
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INTRODUÇÃO 

 As políticas curriculares para a formação de professores no Brasil têm caminhado cada vez 

mais na direção da responsabilização docente (BARRETO, 2012). Esse movimento acompanha 

uma agenda global para educação pautada em desempenho, eficiência e qualidade. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma breve leitura de como a 

responsabilização vem sendo significada no âmbito global e as possíveis reverberações desta 

produção de sentidos nas políticas de currículo para formação de professores no contexto local, mas 

especificamente no cenário educacional brasileiro.  

Tomo como fonte a produção do Relatório de Monitoramento Global da Educação, referente 

ao período de 2017-2018 – Responsabilização na educação: cumprir nossos compromissos, 

publicado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura). 

Construo esta análise no diálogo com referenciais pós-estruturais que compreendem as políticas de 

currículo como práticas discursivas (DIAS, 2009, 2013, 2016; LOPES & BORGES, 2015). 

POLÍTICAS DE CURRÍCULO, DOCÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO 

O currículo e a docência têm assumido a centralidade das políticas públicas do campo da 

educação que visam a qualidade da escola básica. O foco na docência busca assegurar o 

envolvimento dos professores com aquilo que lhe é proposto para o currículo, o ensino e até mesmo 

para sua própria formação, promovendo mudanças profundas na natureza do trabalho docente que 

tem sido marcadas, de forma acentuada, pela responsabilização (DIAS, 2016). 

Mas, antes de tratar da responsabilização que tem atravessado as políticas de currículo para a 

formação de professores, é preciso compreender que esta discussão faz parte de um sistema mais 

complexo, conhecido como accountability. A integração entre avaliação, prestação de contas e 

responsabilização é o que podemos chamar de um sistema de accountability completo 

(SCHNEIDER, 2017). 

Segundo Schneider (2017), a entrada da accountability nas políticas voltadas à educação no 

Brasil acompanham uma tendência global que diz respeito a desburocratização administrativa e a 

descentralização de responsabilidades, visando uma oferta mais eficaz dos serviços públicos, aos 

moldes do que ocorreu, por exemplo, no governo da chamada nova direita, nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, nos anos 1980. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1259 

Afonso (2009) problematiza o quanto países da América Latina, como o Brasil, ainda 

tomam como referência experiências desenvolvidas em contextos de grande influência na 

construção de agendas globais, como os países centrais da Europa ou ainda o próprio Estados 

Unidos, apesar das duras críticas às políticas de responsabilização deste último, quando na própria 

região latino-americana tem despontado uma série de alterativas mais democráticas que melhor 

qualificariam o debate da prestação de contas e da responsabilização.  

No Brasil, a principal evidência da accountability ainda se encontra fortemente vinculada a 

ações de controle e responsabilização promovidas pelas avaliações de larga escala. Por esta razão, a 

responsabilização por vezes é ainda compreendida como a própria tradução do termo accountability 

(SCHNEIDER & NARDI, 2015). 

Segundo Santos (2016), as avaliações têm desempenhado um papel fundamental na 

construção de consensos no cenário internacional, colaborando, assim, para a construção de uma 

agenda globalmente estruturada para a educação, balizada por princípios de eficiência, eficácia e 

qualidade que fomentam discursos de responsabilização docente. 

Por meio das avaliações de amplo espectro dos estudantes, professores têm sido 

encaminhados para cursos e programas de formação com o objetivo de atualizar-se ou ainda, 

segundo Dias (2009), como ação de “correção” de suas práticas. Tais processos formativos, que tem 

por base o resultado de testes e exames estandardizados, abrem caminho para a entrada nas escolas 

de pacotes de formação que não visam apenas dizer aos professores “o que fazer” e “como ensinar”, 

mas “como ser”.  

Lopes e Borges (2015) colocam em questão tais políticas por considerarem as mesmas como 

um projeto impossível, fracassado. Segundo as autoras,  

(...) a formação será sempre diferente da prevista/planejada, porque qualquer discurso 

político só se dissemina se estiver aberto a ser traduzido e suplementado e assim ter 

seus sentidos modificados, seu projeto de sentido unívoco fracassado (SISCAR, 2013) 

(p. 494). 

Pensar as políticas de currículo para formação de professores discursivamente, e por isso 

como um projeto impossível, é o que nos ajuda a sair do lugar comum e romper com discursos de 

responsabilização que insistem em colocar escolas e professores ora como meros 

receptores/executores passivos de políticas, ora como agentes do fracasso.  
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SENTIDOS DE RESPONSABILIZAÇÃO NO CENÁRIO EDUCACIONAL GLOBAL/LOCAL 

Tomo como fonte para discutir os sentidos de responsabilização no cenário global/local o 

texto político – Responsabilização na educação: cumprir nossos compromissos, publicado pela 

UNESCO. Trata-se do Relatório de Monitoramento Global da Educação, produzido com o apoio do 

referido organismo multilateral, e que para o período de 2017-2018 elegeu como tema central a 

discussão da responsabilização.  

Embora não se apresente como autora do texto, sinalizando que o mesmo é fruto dos 

esforços de uma equipe independente, financiada por um grupo de governos, organismos 

multilaterais e fundações privadas, o apoio da UNESCO para publicação deste relatório representa, 

em alguma medida, as suas afinidades com os discursos que atravessam o documento em questão. 

Olhar para a forma como a responsabilização está sendo pautada nesta publicação é relevante, uma 

vez que organismos internacionais como a UNESCO desempenham um importante papel na 

construção de consensos no cenário internacional.  

Segundo o relatório anuncia, logo em suas primeiras páginas, para que possamos ter avanços 

nas questões educacionais é fundamental que se defina as responsabilidades de todos os envolvidos 

neste processo (UNESCO, 2017). Para tanto, há que se ter clareza sobre o que está sendo 

considerado por responsabilização e que sentidos a mesma assumi em cada uma das situações nas 

quais é evocada. 

Mencionada em uma nota de rodapé, responsabilização é tratada neste texto político como a 

tradução do termo accountability. Segundo o citado, por responsabilização entende-se: 

(...) um processo que abrange as seguintes dimensões: responsabilidades claramente 

definidas; obrigação de fornecer explicações de como as responsabilidades foram 

cumpridas; e justificativas legais, políticas, sociais ou morais dessa obrigação de 

prestar contas (UNESCO, 2017, p. 8). 

O texto apresenta a responsabilização como um processo mais amplo e complexo e, por isso, 

trata da importância de se cultivar a mesma como fruto de um engajamento coletivo, colocando a 

educação como responsabilidade de todos. Ou seja, compreende-se que “(...) a educação é uma 

responsabilidade compartilhada, e o progresso somente pode ser sustentável por meio de esforços 

comuns” (UNESCO, 2017, p. 7).  

No bojo da partilha de responsabilidades, embora destaque o papel do Estado e dos 

governantes, ao tratar de como essa questão tem sido posta em diferentes partes do mundo, o 

relatório reconhece que há muito o que se avançar nesse sentido, uma vez que ainda “(...) é difícil 
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para os eleitores identificar e responsabilizar aqueles que ocupam cargos eletivos por 

implementarem políticas educacionais ineficientes ou malsucedidas” (UNESCO, 2017, p. 12).  

Também há muito o que se discutir para avançarmos na direção de uma responsabilização 

pautada em princípios mais democráticos. Um dos movimentos para tal trata-se de se repensar a 

redução que tem sido feita da responsabilização em mero processo de culpabilização de professores 

e escolas em função do resultado de testes e exames estandardizados, conforme citado nos trechos 

abaixo: 

Em algumas partes do mundo, está se tornando cada vez mais comum, por exemplo, 

que professores e escolas sejam penalizados devido a resultados fracos em avaliações, 

em nome de supostas tentativas de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

(UNESCO, 2017, p. 7). 

O desempenho dos estudantes é cada vez mais vinculado a sanções e a recompensas, e 

serve como base para avaliar o desempenho dos professores e a qualidade da escola 

(UNESCO, 2017, p. 10). 

 Observamos como a responsabilização atrelada aos resultados, com foco no desempenho de 

estudantes e professores, tem equiparado quantidade e qualidade como se ambas partilhassem o 

mesmo significado na linguagem da performance. Tendo como principal objetivo a elevação dos 

resultados, as políticas de currículo têm entrado em cena com foco não só naquilo que se ensina, 

pensando na padronização dos currículos, mas também em como se ensina.  

Segundo Dias (2013), cada vez mais tem se estabelecido “(...) uma suposta correspondência 

entre a formação dos professores e os resultados obtidos pelos seus alunos em exames nacionais de 

avaliação do desempenho” (p. 464). Esse discurso tem se sustentado com base na argumentação de 

que professores bem formados são mais capazes de assegurar melhores resultados de desempenho 

dos estudantes (DIAS, 2009).  

Não digo aqui que não há consenso sobre a formação de professores ser um fator chave 

quando se trata de qualidade da educação, a questão são os princípios que pautam o currículo dessa 

formação muitas vezes mais focada em elevar índices, do que com os próprios processos formativos 

dos trabalhadores da educação.  

A formação tem chegado às escolas como mais uma demanda para se somar as exigências 

pelo alcance de resultados, aumentando, assim, o fluxo de trabalho dos professores que precisam 

“dar conta” de mais essa expectativa, estipulada por parâmetros internacionais, que desconsideram 

as realidades locais. Segundo o relatório, “Organizações internacionais, transnacionais e 
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supranacionais mobilizam e apoiam países para alcançarem padrões internacionais” (UNESCO, 

2017, p. 31). 

Imersos na cultura da performance, com a intensificação do trabalho docente atrelada à 

mecanismos de responsabilização, como políticas de bonificação, segundo Ball (2002), para além 

de não se garantir maiores e melhores resultados, a sobrecarga pode gerar ainda cansaço, desgaste e 

estresse no corpo docente, reduzindo consideravelmente as chances desses profissionais investirem 

em si, na sua formação e na melhoria da sua prática pedagógica. Para além disso, o relatório ainda 

aponta as seguintes implicações de processos de responsabilização não democráticos: 

A responsabilização com base no desempenho pode resultar em um ajuste negativo 

das escolas, que podem manipular o sistema e evitar sanções à exclusão de reformas 

de longo prazo. A reformulação do conjunto de provas, a restrição do currículo, o 

ensino focado na matéria da prova e fraudes foram encontrados na Austrália, no Chile, 

na Coreia do Sul e em outros lugares, que afetaram desproporcionalmente as escolas e 

os estudantes desfavorecidos (UNESCO, 2017, p. 23). 

Embora se diga que a responsabilização no Brasil pode ser considerada branda 

(SCHNEIDER & NARDI, 2015), seus desdobramentos nas escolas, no currículo, no trabalho e na 

formação docente dão indícios de que há sim consequências fortes implícitas nessas políticas que 

nos fazem compreender, inclusive, a grande resistência de professores e dos movimentos sindicais.  

O próprio relatório revela que “Não há indícios claros de que sancionar escolas em função 

dos resultados de testes melhore a aprendizagem: as estatísticas tipicamente mostram nenhum 

ganho, ou ganhos ligeiramente positivos” (UNESCO, 2017, p. 23). No entanto, a relação entre o 

desempenho dos estudantes e a formação e atuação dos docentes continua sendo o sentido 

hegemônico de responsabilização na agenda educacional global, como aponta o relatório aqui 

analisado, sendo esta uma questão importante a ser superada, sobretudo nas políticas de currículo 

para formação de professores.  

CONCLUSÕES 

Observamos os sentidos de responsabilização ganhar contornos muito pouco democráticos 

nas políticas de currículo para formação de professores nos contextos global/local. Nesse cenário, a 

saída mais viável parece ser qualificar o debate da responsabilização como partilha de 

responsabilidades pela educação, tal qual pautado no Relatório de Monitoramento Global da 
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Educação da UNESCO, para que a mesma ganhe força e corpo nas políticas públicas educacionais e 

não seja só mais uma utopia ou um conjunto de registros de fatos e experiências isoladas.  
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Resumo 

As políticas curriculares para formação de professores no Brasil têm caminhado cada vez mais na 
direção da responsabilização docente, em nome da melhoria da qualidade da educação, pela via das 
avaliações (BARRETO, 2012). Tenho me debruçado em analisar como a responsabilização vem sendo 
significada no âmbito global e as possíveis reverberações dessa produção de sentidos nas políticas de 
currículo para formação de professores no contexto local. Tomo como fonte a produção do Relatório 
de Monitoramento Global da Educação, referente ao período de 2017-2018, publicado pela UNESCO 
– Responsabilização na educação: cumprir nossos compromissos. Esta análise é orientada por uma perspectiva 
discursiva e pós-estrutural, construída no diálogo com autores que compreendem as políticas de 
currículo como práticas discursivas (LOPES & BORGES, 2015; DIAS, 2016). No referido documento 
podemos observar diferentes sentidos acerca da responsabilização que são tratados de modo a trazer à 
tona a polissemia do termo e a importância de compreendermos o mesmo, assim como o lugar que este 
tem ocupado nas políticas educacionais voltadas ao currículo da formação docente.  

Palavras-chave: Políticas de Currículo; Formação de Professores; Responsabilização; Avaliação.  
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INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma política pública do governo federal para 

a educação que tem como objetivo a criação de um currículo comum para toda a educação básica 

brasileira, prevista desde a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96). A BNCC foi produzida de 

modo processual desde 2015, com sua primeira versão sendo apresentada ao público e, no final de 

2017, a BNCC para o Ensino Fundamental foi promulgada.  

O objetivo dessa comunicação é compreender as disputas curriculares no âmbito da 

disciplina História, tanto a partir das disputas internas na comunidade disciplinar de História na 

constituição da BNCC quanto acerca dos sentidos enunciados na terceira e última versão a partir do 

conceito de temas sensíveis. 

Ana Maria Monteiro (2013) afirma que o currículo é um campo disputado nos estudos e 

pesquisas relacionadas às políticas educacionais e à escolarização. Como construção sócio-histórica 

e cultural, o currículo é fabricado nos embates entre sujeitos que defendem diferentes concepções 

de ciência, ensino, aprendizagem, conhecimento e objetivos do processo de escolarização. 

Entendemos que a BNCC do componente curricular de História foi produzida a partir de 

disputas dentro da comunidade disciplinar (GOODSON, 1997) de História. As três versões do 

documento curricular explicitam conflitos de interesse que produziram sentidos que serão 

negociados a todo instante pela comunidade disciplinar. 

 O Currículo de História na perspectiva de Carmem Gabriel e Luciene Moraes (2014) se 

constitui como prática cultural de significações e como espaço de enunciação na qual afirma que 

currículo é conhecimento e poder e que há uma disputa no processo de ensino aprendizagem de 

História. O currículo é produzido por escolhas, a partir de uma seleção de conhecimentos, de 

legitimação cultural, de negociação de identidades. Miguel Arroyo (2013) afirma que essa 

negociação enfrenta resistências através de novas fronteiras e de direitos recentemente adquiridos, 

tendo em vista que os movimentos sociais pressionam por currículos de formação e de educação 

básica mais afirmativos dessas identidades coletivas, para que enfim entrem no território do 

conhecimento legitimado. 

Assim, consideramos que o currículo legitima quais conhecimentos devem ser validados no 

processo de ensino e aprendizagem e que a BNCC de História delimitou quais são esses 

conhecimentos validados de serem comuns no Ensino de História. Desta forma, a comunidade 
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disciplinar de História divergiu sobre quais conhecimentos deveriam ser reconhecidos e legitimados 

pela Base. 

A primeira versão da BNCC apresentada em setembro de 2015 produziu um documento 

curricular para a área de História a partir de uma perspectiva decolonial, priorizando a História do 

Brasil e dos continentes americano e africano em vez de trazer a história da Europa como eixo 

central. Sobre a questão da decolonialidade, nos diz Quijano: 

“En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones   de   

dominación   impuestas   por   la   conquista.   La   posterior constitución de Europa 

como nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo 

sobre el resto del mundo, llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocêntrica de 

conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización 

de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos. 

Históricamente, eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y 

prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes.” 

(QUIJANO, 2000, p.203) 

A primeira versão da BNCC rompeu com uma tradição disciplinar do ensino da História de 

caráter eurocêntrico, apresentando diferentes conteúdos históricos a partir do contexto europeu. 

Entretanto, com a divulgação desse documento ao público, ocorreu um grande debate na 

comunidade disciplinar de História, a qual divergiu sobre esse documento, como podemos ver a 

seguir: 

A Base, portanto, limita a pluralidade dos passados ao partir da centralidade da ideia 

de nação. [...]. Dessa forma, é igualmente empobrecedora, por exemplo, a exclusão de 

História Antiga e Medieval, baseada na falsa assunção de que só é possível pensar a 

Antiguidade e o Medievo sob o ponto de vista eurocêntrico. É necessário colocar essas 

histórias em uma perspectiva mais ampla, que inclua experiências anteriores ao século 

XVI, tais como a dos povos nativos das Américas, da África e de outras sociedades, 

para desta maneira permitir a construção de narrativas que justamente questionem o 

eurocentrismo. O mesmo princípio se aplica à subordinação, à história nacional do 

Brasil, de temas ligados a temporalidades posteriores ao século XVI.” (Fórum dos 

Profissionais de História Antiga e Medieval, 2015) 

Desde o final de 2015, acompanhamos a discussão em torno da proposta de uma Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) que estabelece um currículo mínimo para os 

Ensinos Fundamental e Médio. Diante da importância desse debate GT de História da 

África da ANPUH do Rio de Janeiro reuniu seus afiliados a fim de colaborar para uma 
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leitura crítica da proposta atual da BNCC, submetida à consulta pública, e apresenta 

nesta nota algumas considerações a esse respeito. Inicialmente, é preciso apontar que 

o destaque dado à área de História da África na proposta atual da BNCC é de grande 

importância e fornece uma contribuição para o ensino de História e para o 

enfrentamento dos atuais desafios à plena integração social e ao exercício da cidadania 

no Brasil. (Reunião GT História da África ANPUH-Rio, 2015 ) 

Aqui apresentamos dois grupos da comunidade de História no Rio de Janeiro, o Fórum dos 

Profissionais de História Antiga e Medieval e o Grupo de Trabalho da ANPUH- Rio (Associação 

Nacional de História) sobre História da África. Os conteúdos de História Antiga e Medieval 

estiveram presentes dentro dos currículos de História desde a criação da disciplina de História no 

Brasil, enquanto o grupo de pesquisadores da História da África só tiveram a sua legitimidade 

reconhecida com a Lei 11.639, de 09 de janeiro de 2003. 

Percebemos que o primeiro grupo de especialistas não foi contemplado na primeira versão 

da BNCC e exigiram a sua revisão com a inclusão de suas respectivas áreas, enquanto o segundo 

grupo foi contemplado com a inclusão de conhecimentos sobre a História da África, considerados 

importantes para a construção da cidadania brasileira. 

A organização da comunidade disciplinar de História, configurada na ANPUH, repudiou 

essa primeira versão, afirmando que: 

“(...) embora a BNCC tenha o mérito de questionar a concepção eurocêntrica da 

História, a formulação da proposta ressente-se de solidez argumentativa. Ao olvidar 

conteúdos históricos fundamentais para a compreensão da diversidade das sociedades, 

dos povos, das nações e de culturas, a crítica ao eurocentrismo é prejudicada pela 

escassez de bases históricas.”  (São Paulo, 10 de março de 2016, DIRETORIA 

NACIONAL DA ANPUH) 

A segunda versão da BNCC veio à público em 2016, com uma cronologia tradicional, 

valorizando a história europeia em detrimento de outros conteúdos e com a chancela da ANPUH, a 

história do Brasil e a história dos continentes africanos e americanos aparecem como consequência 

do contexto europeu. Essa segunda versão, na perspectiva tradicional, foi pouco comentada pela 

comunidade dos historiadores. A terceira versão da BNCC de História foi apresentada à sociedade 

brasileira em abril de 2017, possuindo muitos pontos em comum com a segunda versão, sendo 

oficializada pelo MEC em dezembro de 2018. 
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PENSAR OS TEMAS SENSÍVEIS NA BNCC DE HISTÓRIA 

A partir dessas considerações preliminares, entendemos que a terceira versão da BNCC 

apresenta uma continuidade com a perspectiva de uma História escolar marcada pelo 

eurocentrismo, por uma temporalidade linear e por uma história quadripartite¹. Nos parece 

relevante, portanto, tensionar os conteúdos históricos propostos na terceira versão da BNCC a partir 

do conceito de “temas sensíveis” (ALBERTI, 2013; SEFFNER; PEREIRA, 2018) 

Segundo Verena Alberti (2013), o estudo da história de questões sensíveis ou controversas 

se configura quando envolve uma injustiça, real ou percebida, ocorrida em relação a determinados 

grupos. Pode ser uma história contestada, ou cujo conhecimento seja difícil ou constrangedor 

(p.35). Dentre os temas que entendemos que podem ser considerados sensíveis no ensino de 

História estão a questão da ditadura civil-militar, a escravidão, o Holocausto, o racismo e as 

questões de gênero. Tendo em vista o limite da proposta, pretendemos enfocar as questões do 

racismo enquanto tema sensível, buscando compreender como tais temáticas estão sendo 

enunciadas na terceira versão da BNCC.  

Além da questão da injustiça, os temas sensíveis envolvem a questão do tempo presente, 

pois são entendidos enquanto passados vivos, questões que não estão circunscritas ao passado, mas 

que reverberam no tempo presente a partir de demandas de grupos historicamente marginalizados, 

que reivindicam representatividade nas políticas públicas, na história e nos currículos da escola, 

questionando uma história única que legitima determinados sujeitos e saberes. Esses grupos 

tensionam a ideia de identidade nacional, tendo em vista as exclusões e marginalizações produzidas 

por essa concepção. 

 É inegável que o problema do racismo, que afeta milhões de brasileiros cotidianamente é um 

tema sensível da história do Brasil, diretamente relacionada à questão histórica de quatro séculos de 

escravidão africana no país. Nos parece, portanto, que essas questões, escravidão e racismo, devem 

estar fortemente articuladas na produção de conhecimento histórico, de maneira que os estudantes 

possam compreender as remanescências do passado, tendo em vista à violação dos direitos e da 

dignidade humana, e até mesmo constituir sua própria identidade a partir dessas narrativas.   

A questão do resgate da memória de grupos que foram discriminados e perseguidos faz parte 

do dever de memória da História do Tempo Presente. É preciso dar   voz   aos   que   foram   

silenciados e negligenciados pela historiografia escolar. Como Diogo Velasco (2018) afirma em sua 
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tese, o ensino de História tem um papel importante na reconstrução da memória coletiva. A versão 

homologada da BNCC traz em seus componentes curriculares os seguintes descritores: 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na 

sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de 

preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas 

Américas. (p.423) 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações 

negras nas Américas. (p.425) 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira 

pós-abolição e avaliar os seus resultados. 

(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação 

econômica, política e social do Brasil. 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações 

marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) 

com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e 

respeito às pessoas. (p.429) 

 Percebemos que há uma inserção do conhecimento da cultura Afro-brasileira nas escolas, 

que há no currículo oficial a explicitação da necessidade de práticas pedagógicas no ensino de 

História da história da população negra no Brasil, sendo a Lei 10.639/03 foi fundamental para isso. 

CONCLUSÕES 

Consideramos que a análise que pretendemos desenvolver em nossa apresentação busca 

tensionar os sentidos enunciados no âmbito da produção curricular nacional a partir das teorizações 

sobre temas sensíveis, especificamente a temática do racismo. Essa análise se encontra em 

andamento, tendo em vista envolver a pesquisa de pós-graduação das integrantes, articulando as 

questões sobre os temas sensíveis com a BNCC enquanto política pública educacional no campo do 

Currículo. 
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Notas de fim 

¹ História quadripartite é um modelo de divisão do ensino da História em quatro grandes blocos: História Antiga, 
História Medieval, História Moderna e História Contemporânea. Nesse modelo, fatos históricos determinados marcam o 
início e o fim de cada época. Segundo Jean Chesneaux (1976) (apud MATOS, 2012, p.55), tal divisão apresenta uma 
finalidade político-ideológica bem definida centrada na história europeia, reforçando os valores greco-romanos 
(Antiguidade), os valores cristãos (Medieval), os valores burgueses (Moderna) e, por fim, os valores ocidentais, como 
marco da civilização (Contemporânea) e resultado da hibridização dos valores citados anteriormente, sendo a Europa o 
guia natural dos processos americanos, africanos e asiáticos. 
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Resumo 

Essa comunicação tem por objetivo apresentar algumas disputas em torno do currículo de História, 
especificamente a partir da constituição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enquanto uma 
política pública educacional, baseando nossas reflexões principalmente a partir dos campos teóricos do 
Currículo e do Ensino de História. A comunicação está articulada a partir de dois eixos de disputa 
curricular: em um primeiro eixo se busca discutir as disputas internas na comunidade disciplinar de 
História na constituição das três versões da BNCC e no segundo eixo buscamos evidenciar algumas 
concepções da BNCC sobre como temas sensíveis estão sendo enunciados, especificamente a questão 
do racismo e da escravidão. Consideramos que a BNCC suscitou diferentes reações sobre quais 
conhecimentos históricos devem ser validados e desta forma presentes no currículo de alcance 
nacional. A primeira versão da Base, a qual visou romper com uma concepção eurocêntrica e linear da 
História – perspectiva tradicional e consolidada no ensino de História – enfocando processos históricos 
dos povos americanos e africanos, gerou reações das comunidades disciplinares que não foram 
contempladas no documento curricular, como as áreas de Antiga e Medieval. Em oposição à essa 
perspectiva, grupos ligados à História da África e ao Ensino de História defenderam o documento. 
Essa defesa parte da percepção que, historicamente, o currículo da disciplina se relaciona à exclusões de 
grupos marginalizados, como mulheres, negros e indígenas, sendo necessário uma mudança 
epistemológica de maneira a promover outros sujeitos e saberes, em um viés decolonial e que considere 
a importância do trabalho com os temas sensíveis no ensino de História. Nessa comunicação 
pretendemos evidenciar essas disputas internas da comunidade disciplinar de História, além de propor 
uma análise de como a terceira versão da BNCC, homologada em 2018, enuncia os sujeitos negros em 
seus descritores, a partir do conceito de temas sensíveis. 

Palavras-chave: Currículo; Ensino de História; Base Nacional Comum Curricular; Temas sensíveis; 
Disputas Curriculares. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da homologação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o ensino 

infantil e fundamental em 2017, o processo em torno da articulação para implementar o documento 

se intensifica. Nessa complexidade, então, diferentes articulações políticas podem ser construídas 

envolvendo a defesa de discursos que tencionem pretensamente garantir a efetividade de 

determinados sentidos. Essa efetividade é sempre uma busca, pois as interdições, traduções e 

hibridizações que os discursos sofrem atravessam as tentativas de “fazer o documento virar 

realidade”. Isso não significa que decisões, ações e fazeres considerados próprios do contexto da 

prática – como o que acontece em sala de aula, por exemplo – sejam completamente dissociados de 

quaisquer sentidos enunciados e difundidos no documento. A política curricular, nesses termos, é 

muito mais complexa e desafiadora do que a simples dicotomia equivocada entre documento 

prescritivo e prática.  

Aliás, diferentes autores (PAIVA, FRANGELLA & DIAS, 2006; LOPES; 2006; 2015; 

MACEDO, 2014) apontaram para essa complexidade em seus textos e pesquisas reforçando essas 

dimensões que não são excludentes, mas que integram a política curricular em diferentes contextos. 

Sendo assim, apesar do discurso em torno da implementação da Base não garantir sua plenitude, sua 

defesa e difusão articula – em tese – de modo equivalente, diferentes demandas, tendendo a 

influenciar a produção de sentidos que visa conferir legitimidade à proposta centralizadora de 

currículo inscrita na política curricular da qual a BNCC é parte. Nessa tentativa de “fazer a Base 

virar uma realidade na sala de aula” diferentes secretarias estaduais e atores sociais foram 

mobilizados a fim de construírem suas orientações “regionais” (MACEDO, 2019).  

No estado do Rio de Janeiro (RJ), no último ano, a partir de determinadas articulações foi 

produzido um documento que tem por finalidade ampliar o movimento em torno da implementação 

da Base e subsidiar a construção dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das escolas além de 

orientar a atuação dos professores em sala de aula. Assim, objetiva ser um documento 

que subsidie a realização de boas práticas educacionais e contribua para a formação 

integral dos estudantes do nosso estado, de modo a ressignificar o ambiente escolar e 

formar jovens protagonistas e preparados para responder aos desafios do mundo do 

trabalho e da vida, além de promover uma formação comum indispensável ao 

exercício pleno da cidadania (SEEDUC/RJ, 2019, p. 6) 
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Esse trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla e analisa esse documento como parte 

significativa desse processo articulatório de tentativa de implementação da BNCC no âmbito do 

estado do RJ. Como parte desse processo ainda em curso e em momento inicial no estado do RJ, a 

leitura analítica do documento tende a sugerir pistas que certamente poderão ser aprofundadas a 

partir de uma investigação que englobe outras etapas metodológicas, envolvendo diferentes 

aspectos e contextos da produção dessa política curricular. Cabe salientar que nesse exercício, numa 

abordagem pós-estrutural, sobretudo a partir da Teoria do Discurso, entendemos que o discurso não 

se trata exclusivamente de texto ou da linguagem (LOPES, 2015). O discurso, longe de se resumir à 

linguagem, envolve as práticas, decisões e ações de diferentes atores sociais, sempre provisórias, 

contingentes e atravessadas por relações de poder, quase sempre assimétricas. As práticas, então, 

apenas têm relevância política quando são significadas, são nomeadas. Isso não significa negar a 

materialidade e o empírico, senão afirmar que a apreensão da realidade é discursiva (MENDONÇA, 

2008). Nesse campo, operam inúmeras relações em que os discursos são tentativas de fechamentos 

hegemônicos de sentidos acerca de determinada política. São tentativas pois os sentidos nunca se 

esgotam numa política ou nos discursos que compõem tal política, embora, em tese, seja pretendido 

o esgotamento ou a palavra final acerca do assunto (LACLAU, 2005; 2011). Assim sendo, 

conferimos ao documento o caráter de espaço de disputas pela significação do currículo no estado 

do Rio de Janeiro (MACEDO, 2019). 

O DOC1 COMO TERRITÓRIO DE DISPUTAS 

No documento, então, é defendido que se trata de um instrumento plural a partir da 

justificativa de participação de diferentes atores, entidades, associações e especialistas da área 

educacional. Por meio da proposta é tencionado difundir sentidos curriculares para que sejam 

aplicados nas escolas. Nessa tarefa de difusão de sentidos que tenciona tornar a Base aplicável está 

a realização do Seminário “Construção da Proposta Curricular no Território do Rio de Janeiro: 

como fazer o currículo chegar à sala de aula” realizado no Centro de Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV 

EBAPE/CEIPE), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime-RJ) em setembro de 2019. Esse evento exemplifica a articulação de diferentes sujeitos 

mobilizados em torno da implementação da BNCC no RJ. Sentidos são negociados e disputados 

constantemente e nessa luta podem ser construídos determinados consensos provisórios e 

 
1 Utilizaremos a sigla DOC/RJ para nos referirmos ao Documento de Orientação curricular do RJ. 
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contingentes que tendem a ser enunciados e defendidos em eventos como este e que busca conferir 

legitimidade ao documento por meio da justificativa de que a proposta “incorpora tudo aquilo que 

enriquece e que é bom para o currículo” 2. Ao ser apresentada aos professores é conferido à 

proposta o caráter de produto acabado e exaustivamente discutido, cabendo agora ser aplicado em 

sala de aula. Há todo um processo em curso e o documento orientador do RJ integra esse esforço 

em conceber uma determinada implementação como responsável por uma suposta melhoria da 

qualidade do ensino. De fato, na atual conjuntura, essa defesa tende a ser realizada prioritariamente 

por diferentes setores que não estão tão próximos da atual gestão governamental uma vez que “a 

implementação da Base não tem tido destaque no MEC” (MACEDO, 2019, p. 44). Entretanto, é 

possível percebermos que o processo está sendo conduzido no estado do Rio de Janeiro e em 

outros3, cuja tendência é chegar e ser aprofundado nas escolas neste ano de 2020. 

 Assim, nessa luta política, a significação da implementação é constantemente negociada e 

disputada. Nessa tensão que são as políticas curriculares em torno da hegemonização da BNCC, 

demandas estão ausentes ou são preteridas, a saber, a luta pela melhoria das condições de trabalho 

dos professores e seus salários, por exemplo. Essas demandas tendem a não ser incorporadas 

quando se defende formação de professores (inicial ou continuada), como uma das condições 

fundamentais para a “Base virar realidade”. Dessa maneira, como espaço de luta pela significação, 

no documento, as demandas articuladas tendem a forjar sujeitos que assumem determinados 

posicionamentos provisórios e contingentes. Isso porque não há uma essencialidade desses sujeitos 

e nem tampouco uma identidade constituída antes da luta política. Dependendo de como e quais 

demandas são articuladas as identificações são possíveis e as defesas em torno de determinado 

projeto político recebe contornos mais definidos (LOPES, 2015).  

No conjunto de justificativas que assevera a deliberação do conselho estadual de educação4 

o reconhecimento do papel do espaço escolar e de seus atores na construção da política curricular 

sugere a negociação com demandas que defendem sentidos da prática docente, da 

profissionalização docente, assim como aquelas que criticam o caráter prescritivo da BNCC. Tais 

enunciações estão inscritas nas “Contribuições críticas de especialistas”5 que reuniu representantes 

 
2 Trecho do evento, disponível em https://youtu.be/8t3NilIdzvY. Acesso em 05 de setembro de 2019. 
3 Disponível em https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/15/12-estados-e-o-df-ja-aprovaram-curriculo-de-
referencia-para-escolas-do-infantil-e-fundamental.ghtml. Acesso em janeiro de 2019. 
4 DELIBERAÇÃO CEE Nº 373, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019. Publicada no Diário Oficial do RJ de 17/10/2019. 
5 Documento que “apresenta os textos analíticos dos especialistas por área/etapa/modalidade de ensino constantes do 
Documento Curricular da SEEDUC, e outros, para contribuir na elaboração de relatório avaliativo e da Deliberação, 

https://youtu.be/8t3NilIdzvY
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/15/12-estados-e-o-df-ja-aprovaram-curriculo-de-referencia-para-escolas-do-infantil-e-fundamental.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/15/12-estados-e-o-df-ja-aprovaram-curriculo-de-referencia-para-escolas-do-infantil-e-fundamental.ghtml
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de diferentes associações com intuito de analisar a proposta curricular encaminhada pela SEEDUC/ 

RJ (Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro). Nesse documento, forjado de um 

seminário6, são realizadas críticas a primeira proposta curricular do estado (educação infantil e 

ensino fundamental) e sugestões de inserções no texto final, como por exemplo, a necessidade de 

construção de currículos específicos que contemplem as modalidades de Educação de Jovens e 

Adultos, Educação do Campo e Educação Especial. Em tese, nessa luta política pela tentativa em 

implementar a Base, em razão das articulações, o caráter de padronização curricular pretendido 

negocia, por exemplo, com a defesa de que o currículo é resultado do que acontece na escola, do 

que ocorre no “chão da escola”. Isso não significa, necessariamente, que a tentativa de 

normatização do currículo se encerre, uma vez que o documento final ainda reforça a ideia de 

“aprendizagens essenciais”. Antes, em tese, procura evitar que seja edificada uma oposição entre 

prescrição e prática que tende, supostamente, dificultar que a Base “vire realidade”.  

No texto curricular do estado do RJ é possível identificarmos que há tentativas de significá-

lo como “princípios e referências curriculares para as instituições de educação básica” 

(SEEDUC/RJ, 2019, p. 12). Em diferentes momentos da proposta é ressaltada a horizontalidade em 

que a mesma foi construída, argumentando “(...) a intenção de implementar uma proposta 

metodológica não verticalizada (...)” (SEEDUC/RJ, 2019, p. 10). Ou ainda, “que a proposta 

curricular de cada escola seja pública ou privada, assim como seus projeto pedagógicos, planos de 

gestão e planos de ensino considerem as referências constantes no DOC-RJ” (SEEDUC/RJ, 2019, 

p. 26). Deixa em relevo, então, que não se trata de definição curricular, senão de orientação 

curricular. Na tessitura dessa argumentação são apresentados diferentes sujeitos que compuseram a 

elaboração da proposta, assim como sua apreciação crítica. Entidades, docentes e especialistas de 

diferentes áreas da educação são citados a fim de conferir legitimidade ao documento. Ainda, sendo 

resultado de diversas audiências públicas – algo que é sublinhado no seminário realizado na FGV, 

citado anteriormente – o argumento em torno do atendimento à pluralidade de demandas pelo 

documento é reforçado. Acerca da temática da diversidade, no DOC/RJ a definição é ampliada e 

sublinha questões de gênero e sexualidade. Propõe abordagens que privilegiem não apenas a 

tolerância como também a relevância de determinados movimentos para a conquista de direitos e 

 
que serão elaborados por Conselheiro Relator e apreciados pelo Conselho Pleno do CEE-RJ”. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/documento_contribuicoes_criticas_dos_especialistas_1.pdf. Acesso 
em 06 de janeiro 2020. 
6 Segundo matéria na página da Anped: “Proposta Curricular em discussão no estado do Rio de Janeiro”. Disponível 
em: http://www.anped.org.br/news/proposta-curricular-em-discussao-no-estado-do-rio-de-janeiro. Acesso em 06 de 
janeiro de 2020. 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/documento_contribuicoes_criticas_dos_especialistas_1.pdf
http://www.anped.org.br/news/proposta-curricular-em-discussao-no-estado-do-rio-de-janeiro
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combate ao preconceito e discriminação numa “(..) perspectiva crítica, decolonial e antirracista” 

(SEEDUC/RJ, 2019, p. 28). Como resultado da intervenção de especialistas, sentidos de 

diversidade, antes não defendidos ou tratados de forma marginalizados na BNCC e no DOC/RJ, são 

enunciados e difundidos com maior ênfase. Essa insistência em ampliar e frisar tais significações 

em torno da diversidade – em tese – tenciona fortalecer determinadas conquistas alusivas ao 

combate do preconceito, sobretudo de questões de gênero e sexualidade, fortemente atacadas e 

ameaçadas por demandas conservadoras e reacionárias difundidas por discursos que assumiram 

maior protagonismo no atual cenário da luta pela significação da política no governo Bolsonaro 

(LOPES, 2019).  

Ainda, na proposta curricular final, a ideia de implementação é associada à necessidade de 

complementação, de reflexão e indagação e de reformulação do documento pelas escolas. Essas 

relações construídas sugerem que a proposta está à disposição para ser alterada, embora expressões 

como, “currículo comum”, “contextualização com a realidade local”, “conteúdos essenciais” sejam 

marcantes e sinalizem expectativas acerca de determinada padronização curricular. Essas 

ambivalências e até contradições não são desvios, tampouco equívocos na luta política. Apontam 

para articulações que são construídas e demandas que são negociadas no intuito de fazer a Base 

virar realidade; incorporações necessárias da luta política pela significação do currículo; 

negociações constantes de sentidos. Na atual conjuntura política nacional, arriscamos a afirmar que 

determinados atores, outrora distantes da ideia de implementar a Base, negociam e vislumbram 

nesse significante, um antagonismo consistente, no momento, – não apenas na educação – ao 

desmonte das políticas públicas, a falta de republicanismo e a empreitada anti-ciência estabelecida 

pela atual gestão política governamental. Um discurso antagônico à ausência de políticas voltadas 

para a valorização da educação pública e laica, reforçando a luta contra a ameaça de 

aprofundamento do autoritarismo e tentativa de fechamento de disputas democráticas pela 

significação da política.   

(IN)CONCLUSÕES 

No início desse ano, então, quando a proposta chega às escolas da rede estadual, por 

exemplo, a reformulação do PPP alinhado ao documento é um dos motes fundamentais a ser 

contemplado pelos diferentes atores sociais vinculados ao espaço escolar. Nesse universo escolar, é 

conferido aos docentes o papel de protagonistas como também de responsáveis pela condução e 

produção do PPP. Essa responsabilidade dialoga com a ideia de que o DOC/RJ, assim como a 
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BNCC são orientações e não currículo. Isso porque, ao mesmo tempo em que parece abrir espaço 

para atuação do protagonismo docente, identifica no professor o motivo principal para o sucesso 

como também fracasso da aplicação da política centralizadora do currículo via BNCC. Em tese, 

como o professor deve ser capaz de elaborar seu currículo, os resultados adquiridos com as 

avaliações diagnósticas tendem a conferir o nível de comprometimento do docente com a aplicação 

da Base. Essas avaliações, assentadas na ideia de educação associada a ensino e aprendizagem, são 

agrupadas em torno das competências e habilidades definidas pela proposta. Nesses termos, mesmo 

pressupondo a contextualização da proposta, em princípio, o sucesso do docente está condicionado 

à aplicação das competências e habilidades estabelecidas, mesmo que diversifique e imprima 

singularidade a sua atuação.  

No caso específico da rede estadual do Rio de Janeiro – embora isso não seja exclusividade 

dessa rede – em que professores estão com defasagens salariais, precárias condições de trabalho, 

exaustivas jornadas de trabalho, além de insegurança nas escolas e em sala de aula, as negociações 

e conflitos no âmbito da construção desse documento significativo (PPP) para as escolas tendem a 

ampliar a complexidade de aplicação de determinado projeto de implementação da Base. Na 

medida em que a proposta da BNCC via orientação curricular do estado do Rio de Janeiro 

(Educação infantil e fundamental) circula em diferentes contextos a política em prol da 

normatização e centralização curricular é submetida a múltiplas leituras em que outros sentidos 

possíveis atravessam essa cadeia de significações que inicialmente foi produzida e projetada. 

Sugere, portanto, que outras significações serão produzidas no âmbito desse processo a partir do 

momento em que forem apropriadas no universo das escolas. Esse é um percurso investigativo 

extremamente profícuo a fim de continuar essa análise da implementação da BNCC no estado do 

Rio de Janeiro. Num movimento inicial coube apresentar pistas que provoquem questionamentos a 

serem sondados. 
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Resumo 

No estado do Rio de Janeiro (RJ), no último ano, a partir de determinadas articulações foi produzido um 
documento que tem por finalidade ampliar o movimento em torno da implementação da Base. Esse trabalho 
analisa preliminarmente esse documento, nomeado de Documento de Orientação Curricular do Rio de 
Janeiro (DOC/RJ) como parte significativa desse processo articulatório de tentativa de implementação da 
BNCC. Ainda, a partir de uma abordagem pós-estruturalista, apresentamos perspectivas a serem 
aprofundadas pela pesquisa em curso. Defendemos, igualmente, que a produção e difusão de sentidos, por 
meio dessa proposta, fazem parte das disputas pela significação da política curricular. Há todo um processo 
em curso e o documento orientador do RJ integra esse esforço em conceber uma determinada implementação 
como responsável por uma suposta melhoria da qualidade do ensino. No bojo dessas articulações, 
significações em torno da diversidade são negociadas intensificando – em tese – a luta contra a tentativa de 
apagamento das diferenças, estreitando laços com diferentes movimentos sociais. Ainda, a tentativa de 
padronização curricular negocia sentidos com demandas que concebem o currículo como resultado do que 
acontece na escola. Por outro lado, a melhoria das condições de trabalho dos professores e seus salários, por 
exemplo, não é abarcada quando se defende a suposta necessidade de formação continuada dos docentes. 
Tais anseios continuam alijados quando são defendidas condições fundamentais para a “Base virar 
realidade”.  Como possibilidade, implementar a Base passa a ser – a partir de negociações e incorporações 
de demandas – contingente e provisoriamente, uma equivalência que se antagoniza à ausência de políticas 
voltadas para a valorização da educação pública e laica e reforça a luta contra a ameaça de aprofundamento 
do autoritarismo e tentativa de fechamento da luta democrática pela significação da política.  

Palavras-chave: Políticas de currículo, DOC/RJ, implementação, BNCC. 
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A crise econômica mundial no fim do século XX levou alguns países a buscarem um novo 

entendimento sobre a gestão pública. Cresceu e ganhou cada vez mais capilaridade o movimento 

impulsionado pela vaga neoliberal, inspirados no modelo inglês da primeira ministra britânica 

Margareth Thatcher. A lógica do mercado com seus modelos regulatórios, passaram a ser 

disseminados pelo mundo e atingiram o campo educacional, com políticas de regulação e 

monitoramento das ações, além de estabelecerem de forma crescente uma imbricada relação entre o 

público e o privado. Amparadas nos pressupostos concebidos pelos organismos internacionais, tais 

como o Banco Mundial, a propagação das reformas, incidiram de maneira indelével nas relações 

entre o Estado e a sociedade civil. Com um discurso de fortalecimento das ações educacionais ao 

promoverem maior eficácia e eficiência, redução dos custos e a qualidade da prestação dos serviços 

prestados. (ANDERSON, 1995; SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2011; MONTAÑO, 

2014) 

Contudo, para além do que se poderia entender de uma redução do controle estatal, o que se 

observou foi a interpenetração entre o Estado e mercado, que passou a utilizar a ferramenta de 

controle da accountability, nas políticas de regulação no campo educacional. O modelo de 

accountability, será compreendido como o resultado da interação de três dimensões essenciais, a 

saber: avaliação, prestação de contas e responsabilização, onde juntas, as dimensões definem as 

políticas desenvolvidas nas últimas décadas e ainda se fazem atuantes nas regulações do Estado. 

Neste contexto se insere a proposta que se deseja abordar no painel do XX ENDIPE, onde inserido 

no Eixo 2, ao abordar as Tensões e perspectivas na relação com o currículo e avaliação nas 

reformas gerenciais da política educacional do Estado do Rio De Janeiro. 

Embora as estratégias para redesenhar o modelo de administração pública tenham se 

pulverizado entre vários países, o fato é que as mudanças encontraram um ponto de convergência, 

qual seja: a superação do modelo burocrático weberiano rumo a um modelo gerencial, e passaram a 

fundamentar a regulação das ações do Estado. (AFONSO, 2019; SCHNEIDER e NARDI, 2019) 

No Brasil, veremos nos anos 90 as primeiras ações de governo de implementarem da agenda 

econômica mundial, contudo, foi em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) 

e (1999-2002), que a reforma do Estado ressurge com significativo grau de relevância. Para planejá-

la e executá-la, foi convidado o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que assumiu o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, (1995-1998) e institui as orientações 

ministeriais, a partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Desde então o discurso 
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proposto pelo governo federal, ganhou espaço nos entes federados e passou a ser paulatinamente 

disseminado nos estados da federação.  

No entanto, se faz necessário destacar, como assevera Sousa (2010, p 104), que “as políticas 

e programas educacionais adquirem especificidades no processo de sua implementação, 

materializando-se de diferentes maneiras e cumprindo finalidades específicas nas instâncias dos 

sistemas educacionais”, sejam elas em âmbito nacional ou regional, suas análises ensejam as 

tendências a que foram submetidas, isto porque adquirem especificidades no processo de sua 

implementação, configurando-se e materializando-se de diferentes formas, sejam elas concentradas 

nas instâncias no nível central, regional ou no âmbito das instituições de ensino. (SOUSA, 2010) 

O contexto descrito será o propulsor da presente pesquisa, que buscará investigar a reforma 

gerencial, sob a influência da accountability, na política educacional desenvolvido pela Secretaria 

de Estado de Educação Estado do Rio de Janeiro, a partir da implementação do Decreto 

42.793/2011, onde foi estabelecido programas para o aprimoramento e valorização dos servidores 

públicos da rede, em que um dos critérios da política um sistema de avaliação externa que 

permitisse que a remuneração dos profissionais da educação nela lotados fosse, em parte, 

determinada pelo mérito de seu trabalho, aferido pela avaliação.  

Para alavancar o decreto forma estabelecidas progressão de metas, ampliação do sistema de 

avaliação externa da rede, bem como estabelecido regime de colaboração com a rede municipal do 

Estado do Rio de Janeiro, para aplicação as provas, currículo mínimo e intensificaram a 

capilaridade nas parcerias pública e privado, principalmente na implantação do ensino médio 

integrado, cuja parceria ocorre com diversas empresas, dentre algumas estão: Oi Futuro, Grupo Pão 

de Açúcar, Instituto Ayrton Senna, P&G, Fundação Roberto Marinho, e até com outros países, na 

formação das escolas bilíngues, influenciando significativamente no currículo das unidades 

escolares. Contexto que nos levaram aos seguintes questionamentos: até que ponto a reforma 

gerencial contribuiu à melhoria da educação?   Quais e como os agentes externos definiram seus 

espaços na política na rede? Em que medida as parcerias público-privado conduziram a eficácia e a 

eficiência na educação fluminense? Como foram os anos da sua implementação e como estão 

atualmente? Quis os rumos da educação no Estado? 

As questões possuem a intenção de contribuir na elucidação do problema da pesquisa que 

será: como a agenda da educação, pautada numa lógica gerencial de administração, sob a influência 

metodológica da accountability, torna-se instituída na Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro e seus impactos na educação fluminense. A pesquisa tem a intenção de estabelecer este 
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levantamento, bem como trazer à luz os dados atualizados de uma modelo de gestão que sabemos 

ter sofrido alterações, primeiro pela crise financeira pela qual passou e passa o Estado, segundo por 

ter sido parte da pauta de reinvindicações dos Sindicatos de profissionais de ensino na extensa greve 

de 2016. Outro fator importante no levantamento da pesquisa será o aprofundamento das relações 

instituídas com as medidas do gerencialismo e a elevação do IDEB. Transcorrido os períodos de 

outras edições da coleta de dados, e após terem demonstrado elevação nas edições de 2011 e 2013, 

nas extrações posteriores, verifica-se a estagnação, e na última coleta de dados, realizada em 2017, 

o Rio de Janeiro foi o único estado a não crescer em nenhum dos ciclos coletados, o que reforça a 

necessidade de adentrarmos a pesquisa e estabelecermos uma aprofundada análise do período da 

educação fluminense, conforme os objetivos a seguir. Analisar sob a luz do Decreto 42.793/11 a 

política implementada, suas influências e as parcerias estabelecidas na formação dos acordos de 

contrato entre o público e o privado na composição da educação do Estado do Rio de Janeiro, as 

tensões e perspectivas na relação com o currículo e avaliação da Rede. 

Para tanto, utilizamos como instrumento de análise o referendado por Ball e Bowe (1992), 

pois os autores salientam sobre as abordagens dos ciclos de políticas (policy cycle approach), por 

permitirem “uma análise crítica e contextualizada de programas e políticas educacionais desde sua 

formulação até a sua implementação no contexto da prática, bem como os seus resultados e seus 

efeitos. Segundo os autores, o ciclo de políticas é constituído pela influência, produção de textos, 

estratégias, prática, resultados, avaliação e efeitos, elementos entendidos como fases ou contextos 

que exercem forte influência sobre a ação dos profissionais que lidam com a política em nível local 

nas arenas de disputas. Assim, considerando os conflitos de interesses, as contradições e as 

hierarquias, o ciclo de políticas revela-se como modelo de interpretação adequado para a análise de 

políticas públicas formuladas para a educação. 

Trata-se, portanto, de um método de análise que visa ao aperfeiçoamento do processo de 

tomada de decisão, a fim de subsidiar informações que possam fundamentar novas decisões e 

melhorar o processo de prestação de contas dos programas e políticas públicas, sem, contudo, 

constituir em um modelo linear de análise, mas oferecendo modelo teórico que orienta o 

pesquisador na realização da investigação a que se propõe.  No entanto, é importante que o olhar do 

pesquisador contemple as variações de espaços, tempos e agentes da investigação, entender e 

considerar os documentos e seus processos como elementos vivos, onde as ações do contexto 

interferem em seu significado. Imersos no questionamento de como a reforma gerencial na política 
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educacional contribuiu ou contribui à educação e que será pautada pesquisa, que buscará trazer à 

luz sua trajetória de implantação é influências no Estado do Rio de Janeiro. 
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Resumo 

A investigação em andamento se insere na proposta de pesquisa que buscará analisar as influências e 
desdobramentos, ocorridos a partir da implantação da política de valorização do magistério no Estado 
do Rio de Janeiro, decorrentes da publicação do Decreto nº 42.793/2011. Com significativo viés da 
nova gestão pública, onde a accountability se mostra uma ferramenta de controle determinante, o Decreto 
passou a referendar as políticas em educação, sob o discurso de empenho à elevação da qualidade 
educacional (RIO DE JANEIRO, 2011), fator este gerador dos seguintes questionamentos: Sob qual 
ou quais influências de mercado estariam subordinadas as normas da política educacional no Estado do 
Rio de Janeiro? Em quais aspectos o currículo e os processos de acompanhamento avaliativo foram 
influenciados pela política decorrente do Decreto? Quais os desdobramentos da implementação do 
espaço escolar?  Estas serão algumas das questões que a pesquisa pretende abordar. Por se tratar de 
uma pesquisa em início de produção, as análises são constituídas com base nos referenciais teóricos, 
bem como nos indicadores do órgão oficial de avaliação e acompanhamento do desempenho 
educacional das unidades federativa vinculado ao Ministério da Educação – MEC, o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, responsável por coletar e aferir os 
indicadores de qualidade educacional. Desde modo a pesquisa tem o propósito de trazer à luz a 
trajetória de implementação do Decreto nº 42.793/2011. No entanto, se faz necessário destacar, como 
assevera Sousa (2010, p 104), que “as políticas e programas educacionais adquirem especificidades no 
processo de sua implementação, materializando-se de diferentes maneiras e cumprindo finalidades 
específicas nas instâncias dos sistemas educacionais”, sejam elas em âmbito nacional ou regional, e 
serão essas especificidades que ganharão holofotes no presente estudo. 

Palavras-chave: educação, gestão pública, accountability, currículo e avaliação. 
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Resumo 

Coerente com a temática definida para orientar as reflexões do XX ENDIPE, Saberes-fazeres 
pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas, este painel apresenta reflexões produzidas com 
base nas apropriações das contribuições de aportes pós-estruturalistas para pensar as tensões e 
perspectivas na relação entre Currículo e Avaliação. Os textos são resultado de pesquisas 
motivadas pela necessidade de tensionar saberes-fazeres instituídos de forma a provocar movimentos 
que possibilitem reflexões insurgentes na direção de potencializar as práticas pedagógicas. É dessa 
perspectiva que, no texto Política curricular e a comunidade disciplinar de Ensino de Biologia: 
O caso da BNCC, o autor se apropria de categorias analíticas produzidas por Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe para problematizar sentidos de conhecimentos e currículos significados como 
fundamentos a priori que são articulados e disputados no âmbito da comunidade disciplinar para o 
ensino de Biologia. Nessas articulações, esses conhecimentos são significados como sendo garantidores 
do caráter democrático da educação; entretanto, o autor conclui que eles reforçam a normatividade 
curricular que tem caracterizado políticas como a BNCC. Por sua vez, as tentativas de fixação e 
controle das práticas curriculares na escola são tensionadas no texto A potente resposta singular e 
inventiva de práticas curriculares na escola, com a defesa de um currículo responsável, comprometido a 
responder ao que acontece na experiência da diferença e que rejeita a tentação perversa da totalização. 
Um currículo concebido como precipitação urgente e necessária, sempre provisório e imperfeito. Por 
fim, partindo do argumento de que existe um esvaziamento da temática Avaliação nos cursos de 
formação de professores e assumindo o currículo como enunciação cultural e o aprender como 
processo da ordem do imprevisível, o texto Uma avaliação justa é possível? se estrutura em torno da 
indagação sobre a possibilidade de avaliar de forma justa e responsável, sem abrir mão da diferença. 

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Pós-estruturalismo; BNCC; Responsabilização. 

POLÍTICA CURRICULAR E A COMUNIDADE DISCIPLINAR DE ENSINO DE BIOLOGIA: O 

CASO DA BNCC 

Bruno Silva Godoy – SEEDUC-RJ/ProPEd-UERJ 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado e que tem como aporte teórico-

estratégico pós-estruturais e pós-fundacionais, com destaque para a Teoria do Discurso de Ernesto 

Laclau e Chantal Mouffe (LACLAU, 1990; 2011; 2018;LACLAU; MOUFFE, 2015); incorporada 

ao campo do currículo por Alice Lopes e Elizabeth Macedo, ela apresenta como objetivo interpretar 

demandas curriculares e suas possíveis articulações da comunidade disciplinar de Ensino de 

Biologia em 167 artigos publicados em periódicos especializados que focalizam o currículo de 

Biologia no contexto da produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Com este trabalho busquei investigar o processo de produção e estabilização da BNCC por 

meio da disputa entre cadeias articulatórias de demandas curriculares interpretadas em inscrições 

textuais da comunidade disciplinar de Ensino de Biologia. Em coerência com a perspectiva teórica 
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deste trabalho, não defendo que os pesquisadores-autores dos textos investigados compõem uma 

totalidade denominada comunidade disciplinar de Ensino de Biologia; defendo que demandas 

curriculares visíveis por meio de seus textos, uma vez articuladas, me permitem entender, ainda que 

de forma limitada e contextual, parte da significação produzida que se pode nomear “discurso da 

comunidade disciplinar de Ensino de Biologia”. 

Entendo que os processos de significação são possibilitados pela articulação de demandas 

diferenciais atravessadas pelas lógicas da diferença e da equivalência, como defendido por Laclau e 

Mouffe na Teoria do Discurso. Com A razão populista, de 2013, trago o entendimento de demanda 

como solicitações que quando não atendidas são capazes de produzir articulações, transformando-se 

em exigências contra o sistema institucional. Essas demandas não são iguais entre si, apresentam 

suas particularidades; entretanto, ao se articularem, adormecem essas suas especificidades e se 

equivalem contingencialmente frente a algo que é exterior a essa articulação, negando assim todas 

as demandas diferenciais simultaneamente.  

Outro operador que utilizo na construção desta pesquisa é a comunidade disciplinar, de Ivor 

Goodson. Esse autor, que é referência em diversos trabalhos nas mais diversas perspectivas 

teóricas, trabalha com um entendimento, a meu ver, essencialista de comunidade disciplinar, como 

composta pelos profissionais docentes que se inserem na luta por interesses comuns utilizando uma 

disciplina escolar (COSTA; LOPES, 2016). Procuro me distanciar desse entendimento, no qual os 

sujeitos (atores sociais integrantes de uma comunidade) são identificados por um critério 

essencializador como aqueles que podem falar em nome de uma disciplina e defender demandas 

coletivas como tal, ao operar com as comunidades disciplinares como um resultado sempre precário 

de articulações contingentes de demandas, hegemonizando significações (LOPES; COSTA, 2019).  

Nos complexos processos de negociações que caracterizam o entendimento de produção de 

política democrática neste trabalho, a comunidade disciplinar de Ensino de Biologia atua não só no 

processo de produção do texto da BNCC como nas publicações em artigos, nos congressos, em 

livros, tanto como mediadores dos discursos produzidos quanto como produtores de outros sentidos 

para as políticas. 

Como parte da argumentação do trabalho realizado e articulado com o objetivo apresentado, 

trago como alternativa teórica às tentativas de controle da significação de currículo a defesa de um 

vazio normativo desenvolvido por Alice Lopes (LOPES, 2017). Nessa defesa, busco uma ampliação 

dos espaços de disputa política, articulando à defesa de uma democracia agonística (MOUFFE, 

2015). Também busquei questionar a produção de política top-down hegemônica, partindo de 
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relações de poder mais difusas nas práticas sociais, entendendo que a política é produzida nessas 

práticas, sempre discursivas. 

Fiz uma interpretação também de disputas por significação do Ensino de Biologia na BNCC, 

trazendo fragmentos das versões da BNCC e pareceres dos especialistas, considerações da 

Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, fragmentos de artigos publicados nas revistas que me 

propus investigar, a LDB e o Novo Ensino Médio, o PNE, para localizar a discussão que propus 

com este trabalho. 

A COMUNIDADE DISCIPLINAR E O ENSINO DE BIOLOGIA 

Na busca por uma aproximação com o campo do Ensino de Biologia e sua representação, 

bem como sua luta política em torno da BNCC, procurei identificar demandas curriculares postas 

em circulação em publicações tais como: (i) periódicos especializados e avaliados, à época, como 

A1, A2, B1 e B2 na plataforma Qualis-Periódicos da Capes; e (ii) o site de Periódicos da Capes. 

Busquei também artigos relacionados à temática deste trabalho nos (iii) currículos Lattes de 13 

pesquisadores com maior inserção na área de Ensino de Biologia; e (iv) daqueles que fazem parte 

da diretoria da SBEnBio, por entender que essa associação é representativa para a comunidade 

disciplinar de Ensino de Biologia. Em outros trabalhos, poderia me debruçar, por exemplo, em 

publicações em jornais de circulação diária, nas redes sociais, na mídia de forma geral, tentando 

assim identificar outras demandas em disputa na significação do currículo de Biologia. Justifico, 

contudo, a restrição às revistas acadêmicas tanto em função do tempo de uma pesquisa em nível de 

mestrado quanto por defender que discursos acadêmicos fazem parte da produção da política de 

currículo.  

Na significação aqui construída, a comunidade de Ensino de Biologia, entendida como 

resultado dessas articulações de demandas, apresenta indícios que alimentam um discurso de 

precarização da Educação Básica. Essa precarização surge de uma lógica na qual a formação dos 

alunos, como tem sido até então, é interpretada como não conseguindo garantir os projetos 

pretendidos, sejam eles os de cidadão emancipado, sejam os projetos de habilidades e competências 

sociais necessários ou ainda de pensamento crítico, justo, criativo, autônomo ou responsável. 

Igualmente, a formação de professores é considerada insuficiente para garantir a atuação plena 

(projeção de um ideal) do professor na escola. Nessa perspectiva, na medida em que o 

conhecimento biológico é considerado um fundamento que institui essa comunidade, interpreto a 

comunidade disciplinar de Ensino de Biologia como produtora e disseminadora de um 
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entendimento de que a tomada de decisão pode ser garantida por algum conhecimento, no caso o 

conhecimento biológico. Entendo que o emaranhado de demandas por determinados conteúdos, 

uma vez articuladas, constituem discursos de mudança no ensino de Biologia e seu currículo ou 

discursos pela introdução de novos conteúdos no currículo. Tais discursos fertilizam um terreno 

para a construção de uma necessidade de reformas que garantam que essa precariedade produzida 

pela articulação de tais demandas seja resolvida e que assim tenhamos professores, livros didáticos, 

avaliações e escolas que garantam a “formação humana integral e a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2018, p. 7), conforme as argumentações da reforma do 

Ensino Médio e a BNCC.  

Na medida em que demandas pela centralidade da valorização de certos conteúdos são 

concebidas como formas de melhorar o currículo, como garantidoras de projetos de alunos, 

professores, educação, tal perspectiva favorece uma ação política de centralização curricular, 

mesmo que por vezes sejam constituídas como vozes que criticam a BNCC atualmente em vigor. 

Trata-se de uma articulação de demandas diferenciais, defendidas em artigos que eventualmente 

possam ser contingencialmente críticos à BNCC, porém equivalentes frente a um antagonismo, 

considerado aqui como o currículo das escolas. 

Considero importante marcar que não busco com essa argumentação negar a importância do 

ensino, mas discutir que sua valorização pode restringir o enfoque educativo do currículo. Assim 

como Macedo (2012), entendo que, para que haja educação, é preciso estar aberto ao inesperado, 

àquilo que não pode ser pré-inserido em qualquer estrutura. Nesse entendimento, na valorização dos 

conteúdos/conhecimentos nos currículos, existe um sujeito que se quer produzir como dominador 

desses conteúdos, um sujeito já esperado, e negam-se as diferenças. “O sujeito que todos devem ser 

é apenas um projeto dele, e o currículo que o projeta age como uma tecnologia de controle que 

sufoca a possibilidade de emergir a diferença” (Macedo, 2012, p. 736). 

Em uma aposta analítica, trabalho com demandas curriculares (LOPES, 2019) como as que 

apresentam marcas das tradições curriculares, que se referem ao que é projetado como necessário 

para o currículo. Essas demandas diferenciais se equivalem a uma ameaça comum a todas, chamada 

de exterior antagônico, construído discursivamente, sujeitas a hibridismos e que apresentam seus 

sentidos reconfigurados na relação com o antagonismo e nas articulações. 

Com a construção que trago nesta pesquisa, busco defender, nos limites deste trabalho, que 

as demandas curriculares articuladas podem estar produzindo um terreno propício para reformas 

curriculares com caráter normativo, não só frente ao currículo, mas frente à formação de 
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professores e à produção de material didático. O novo ensino médio e a Base são considerados 

representações de uma política que responde a esse clamor por controle e norma; porém, sendo 

considerada uma política particular que se propõe universal, não consegue dar conta de todas as 

diferenças articuladas (LACLAU, 2011). 

A seleção dos artigos proposta para este trabalho não pressupõe que aqueles que não tratam 

diretamente de currículo e ensino de Biologia não produzem sentidos para essa comunidade ou 

mesmo para a política de currículo. Defendo, contudo, que os artigos que buscam se situar nas 

discussões curriculares do ensino de Biologia tendem a se inserir em redes de poder com maiores 

possibilidades de produzir efeitos de sentido na comunidade disciplinar de Ensino de Biologia. 

Assim, interpreto que as demandas (articuladas em uma cadeia em prol da centralização de 

conteúdos) são distintas, cada uma com um objetivo, a presença de algum conteúdo, conhecimento 

e/ou habilidade na tentativa de garantir um projeto de estudante, ou uma finalidade para a escola ou 

ainda para o currículo escolar. Não obstante, articulam-se de forma equivalencial ao criticarem 

como o currículo vem sendo realizado nas escolas. Neste trabalho, entendo que é possível construir 

uma cadeia de demandas diferenciais nas quais se trabalha com o currículo e o ensino nas escolas 

como seu exterior constitutivo. 

Por outro lado, outras demandas se alinham em cadeias articulatórias que questionam a 

centralização curricular e as tentativas de controle, que são entendidas como argumentos centrais na 

Base. Entendo que a necessidade de tal política é construída discursivamente; concordo com as 

autoras Franco e Munford (2018) quando afirmam que se torna “prevalente na esfera governamental 

o discurso centrado na necessidade de eficiência do sistema educacional público, o que legitima 

perspectivas centradas na uniformização e no controle” (FRANCO; MUNFORD, 2018, p. 159). 

Enfatizo a contingência e a impossibilidade de um consenso para propor que outras 

significações de currículo são possíveis, apostando em uma ampliação dos espaços de decisão. A 

normatividade curricular, da Base ou de forma mais ampla se mostra antidemocrática na 

perspectiva deste trabalho por reduzir esses espaços, colocando os atores sociais em uma posição 

dual de apenas resistir ou sucumbir às políticas. Tento somar esforços na defesa de um currículo 

sem fundamentos, nos termos de Lopes (2015), sem fechamento para a significação do que venha a 

ser currículo. Os entendimentos de currículo são sempre resultado de articulações discursivas e não 

dependentes de algo positivo ou objetivo. Operar com qualquer significado de currículo decorre de 

um ato de poder; não coaduno com aqueles significados que procuram acabar com a possibilidade 

de divergência ou fechar as arenas de disputa por significações. Assim, concordo que as tentativas 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1292 

de controle e a normatização da educação constrangem as múltiplas possibilidades de ser e se 

voltam contra a perspectiva agonística, como entendida por Mouffe (2015). 

CONCLUSÕES 

Caminhando para um fechamento provisório deste momento, retomo meu objetivo inicial de 

investigar as disputas pelos significados de currículo de Biologia em inscrições textuais da 

comunidade disciplinar de Ensino de Biologia, por meio de demandas curriculares, por acreditar 

que essa comunidade participa dos processos de produção da política curricular representada pela 

Base. Nos artigos investigados, partindo dessas demandas, foi possível construir uma cadeia 

articulatória de diferenças que se equivalem contra o currículo e o ensino que vêm acontecendo nas 

escolas e na formação de professores. Assim como na Base, considerada representação de uma 

política curricular normativa e centralizadora, estipula-se um projeto de aluno, de professor, que 

constrange o jogo das significações e produz efeitos nas escolas, nos currículos e onde quer que 

essa política seja traduzida. As demandas se articulam exigindo algum conteúdo, conhecimento ou 

metodologia como garantidor de alcançar tais projetos, considerada uma perspectiva de redução da 

educação ao ensino conteudista/tecnicista de currículo. 

Entendo também a comunidade disciplinar de Ensino de Biologia como não homogênea e 

marcada pelo dissenso, com demandas diferenciais que participam de articulações, rearticulações e 

desarticulações produzindo subjetivações e identificações de aluno, professor, Biologia, 

conhecimento, comunidade disciplinar, currículo. Foi possível interpretar também uma cadeia 

articulatória de demandas curriculares que se antagoniza à perspectiva reducionista de educação a 

ensino conteudista/tecnicista. 

Em outras palavras, interpreto que as demandas curriculares investigadas, quando 

articuladas, podem produzir significações que restringem o entendimento do que venha a ser o 

currículo de Biologia como um conjunto de conteúdos e conhecimentos capazes de garantir a 

formação de um projeto ideal de aluno. O resultado da cadeia articulatória a que me refiro se 

equivale a sentidos da política de currículo centralizada, por se antagonizar frente àquilo que tenho 

entendido como currículo das escolas e seria possível entender que essa relação antagônica faculta 

uma articulação entre a comunidade disciplinar de Ensino de Biologia e propostas de centralidade 

curricular – por exemplo, a BNCC. Ao mesmo tempo, há outras cadeias articulatórias na 

comunidade de Ensino de Biologia que estão disputando a significação da própria comunidade, 

propondo uma abertura ao porvir, colocando em suspensão os projetos de aluno formados a priori, 
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sem fundamentos, esvaziando uma normatividade implicada em um entendimento conteudista de 

currículo. Ou seja, na significação da comunidade disciplinar de Ensino de Biologia, há cadeias 

antagônicas entre si que disputam como deve ser a atuação nas políticas (como participar, quem 

participa, para quais ações), a significação tanto da comunidade disciplinar como do Ensino de 

Biologia, de currículo, de políticas curriculares. 

Exemplifico as duas cadeias articulatórias, habitando a mesma comunidade disciplinar em 

constante disputa pela significação de currículo e da própria comunidade, que opero neste trabalho 

com os fragmentos dos textos de El-Hani, Roque e Rocha (2011) e de Lima Vilela e Escovedo 

Selles (2015). Para o trio, 

um dos problemas mais sérios que detectamos, portanto, nas reformas educacionais 

propostas pelos governos brasileiros nas últimas duas décadas diz respeito à ausência 

dessa ação concertada. Busca-se mudar o currículo, ou os livros didáticos, ou a 

formação de professores, sem que se produza um plano devidamente articulado para a 

reformulação do sistema educacional como um todo. Isso resulta em descompassos 

entre os componentes do sistema [...] ao analisar o processo de escolha de livros 

didáticos de professores do Ensino Fundamental. Frente à ausência de tal esforço 

articulado e a longo termo de mudança da educação brasileira, iniciativas como o 

PNLD e o PNLEM, ou os PCN ou as políticas de formação de professor têm alcance 

limitado e podem resultar em desarticulações importantes dos vários componentes do 

processo educacional (EL-HANI; ROQUE; ROCHA, 2011, p. 237). 

No segundo artigo, de Lima Vilela e Escovedo Selles (2015), existe um questionamento 

quanto à hegemonia biomédica no ensino de corpo humano e saúde, buscando revolver as 

sedimentações de qualquer hegemonia que venha a regular os projetos de estudantes, professores, 

sujeitos e da educação. As autoras argumentam que, 

ao interpelarem a hegemonia biomédica e comportamental, as tendências sociais e 

culturais contribuem para o questionamento das bases conteudistas da formação de 

professores, advertindo-a para a inclusão das dimensões sociais e culturais do ensino 

do corpo humano e da saúde. Por fim, ressaltamos que, ao invés de apagar as tradições 

hegemônicas de ensino do corpo humano e da saúde, que vêm habitado as salas de 

aulas de Ciências e Biologia, ratificamos a necessidade de colocá-las em diálogo 

(VILELA; SELLES, 2015, p. 120). 

Por fim, considero importante haver investigações sobre os efeitos da política representada 

pela BNCC e sua articulação com o Novo Ensino Médio nas pesquisas de currículo, de formação de 

professores, de produção de materiais didáticos e de avaliações. Dentre esses efeitos, proponho 
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pensar como a centralização curricular constrange as identificações docentes? Como a 

reorganização curricular está sendo lida nas mais diversas escolas e secretarias? E as juventudes, tão 

valorizadas na BNCC, estão sendo forçadas a se adaptar aos itinerários formativos definidos a 

priori? É possível pensar em avaliações que contemplem as diferenças associadas à BNCC? 

Estaremos, com a BNCC, garantindo educação de qualidade? Justiça social? Um ensino 

democrático? Existe consenso quanto ao caráter democrático desse documento? 
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Resumo 

Em uma perspectiva discursiva, opero com um entendimento da BNCC como uma representação de 
uma política curricular normativa para a construção desta pesquisa. Traço como recorte a Biologia 
dentro da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, na qual a centralização do conhecimento e 
conteúdos é interpretada, à luz da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, como 
resultado de uma articulação de demandas diferenciais, uma formação discursiva que opera com 
constrangimento dos currículos realizados nas escolas. Dessa forma, os diferentes entendimentos de 
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currículo, que são expulsos dessa cadeia articulatória em uma relação de antagonismo, são considerados 
não suficientes para alcançar os projetos preestabelecidos do que venha a ser o currículo. Em uma 
análise de demandas interpretadas em artigos científicos publicados em periódicos, argumento que é 
possível construir uma cadeia articulatória de diferenças que fortalece um discurso de precariedade da 
escola e de currículo centrado no conhecimento/conteúdos. Por vezes, essas demandas diferenciais 
podem ser contingencialmente defendidas em artigos críticos à atual BNCC, porém também se 
colocam na mesma lógica da base, na qual seria possível construir um currículo, entendido como 
conhecimentos e currículos selecionados a priori, como capaz de garantir um caráter democrático e/ou 
os projetos de aluno, professor, educação, currículo. Não obstante, é possível também construir outra 
cadeia que se antagoniza com esse entendimento de currículo, que pode ser entendido como 
reducionista de educação ao ensino conteudista e tecnicista, em defesa deste como acontecimento, 
como aquilo que foge ao controle. Trago o entendimento do “vazio normativo”, de Alice Lopes, para 
pensar o esvaziamento da normatividade como alternativa teórica às tentativas de controle de 
significação de currículo e para investir em uma política curricular mais democrática. 

Palavras-chave: Ensino de Biologia; Teoria do Discurso; Política curricular; BNCC; Ensino Médio. 

A POTENTE RESPOSTA SINGULAR E INVENTIVA DE PRÁTICAS CURRICULARES NA 

ESCOLA 

Cassandra Pontes – CAp-UFRJ 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta reflexões de pesquisa desenvolvida fora da lógica de uma empiria 

possível de ser conhecida, analisada e apresentada; e fora da lógica de percurso metodológico 

antecipado, que preencheria os requisitos necessários para calcular e alcançar um ponto de chegada 

previsto, definindo um caminho seguro de investigação. Trata-se, portanto, da exposição de rastros 

de estudo concluído a partir de estratégias de indagação teórica operadas na perspectiva de 

desconstrução dada pelo filósofo Jacques Derrida. É o não saber e o não ver que nos permitem 

continuar estudando e discutindo currículo e avaliação, reconhecendo a singularidade da escrita 

acadêmica e das múltiplas releituras. 

Para dialogar com este trabalho, é preciso aceitar que não há uma proposta de reflexão em 

busca do último fundamento, mas responsavelmente interrogar, transformar e convocar à vigilância 

do imprevisível. Derrida coloca a filosofia da resposta a serviço da vigília, não da resposta que 

certifica, esclarece e define, mas da resposta que não se recusa a refletir sobre o que vem. 

Estratégias de pesquisa fora do espaço da representação da verdade e da presença de algo a ser 

capturado e anunciado de forma conclusiva; e estratégias que reconhecem o desvio e a deformação 

inerente à narrativa, valorizando a singularidade, a autenticidade da invenção, da recriação e da 

interpretação confessam a impossibilidade, a indecidibilidade, a precipitação, o indizível, o 
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adiamento infinito da conclusão última em uma malha referencial de reflexões que jamais se 

esgotam. 

Nesse sentido, este texto é escrito em negação a uma perspectiva de escola entretida com o 

homogêneo que, desviada da perspectiva da impossibilidade de formação totalizante de uma 

comunidade consensual, negligencia evidências de a incapacidade de práticas curriculares e 

avaliativas conterem e controlarem as diferenças, em constante movimento de multiplicidades 

singulares, no interior do próprio projeto de significação. Discute-se a urgência de qualquer prática 

curricular e avaliativa confessar que o mover da multiplicidade não pode ser impedido, 

comprometendo-se com a responsabilidade pedagógica de abertura obstinada à enunciação de 

singularidades e de esforços para responder singularmente. Confessa-se que não é possível tudo ser 

enunciado e a tudo responder, mas isso não pode ser justificativa para reduzir a responsabilidade da 

escola a simplesmente aplicar normas curriculares e avaliativas prévias e padronizadas. Intensificar 

forças pedagógicas que impõem a perpetuação do mesmo, evocando tradições e normas que 

negligenciam demandas singulares, é uma perversidade contra estudantes e docentes. 

A partir das influências dos estudos de Jacques Derrida, defende-se o currículo responsável, 

comprometido a responder ao que acontece na experiência da diferença, rejeitando a tentação 

perversa da totalização; e currículo como precipitação urgente e necessária, confessando sua 

provisoriedade e sua imperfeição, a busca por estudos sensíveis aos apelos da alteridade, 

enfrentando o inevitável tremor diante da invisibilidade de uma resposta única, perfeita e última 

para e sobre práticas curriculares e avaliativas na escola; e, ao mesmo tempo, diante dos anseios 

sempre urgentes de um porvir inalcançável, que cesse com inquietações, angústias, injustiças, 

precariedades e demandas da educação. É o mesmo tremor que cada docente comprometido e 

sensível às singularidades de aprendizagem (não se refere, aqui, somente a aprendizagens de áreas 

de conhecimentos delimitados pelo currículo escolar, mas aprendizagens sobre o que vem) enfrenta 

no cotidiano escolar. “Tremo diante do que excede o meu ver e o meu saber [...]. Inclinado para o 

que frustra e o ver e o saber, o tremor é bem uma experiência do segredo [da invisibilidade, da 

impossibilidade]” (DERRIDA, 2013, p. 71). 

Práticas curriculares e avaliativas pensadas de forma comprometida com a experiência da 

diferença são construídas considerando e respondendo a singularidades, evitando a crença em uma 

previsão possível de regras totalizantes para a Educação. Entretanto, sempre será necessário 

interromper a experiência da diferença e precipitar fechamentos inconclusivos e contingentes na 

ordem das relações de aprendizagem. Pensar o currículo é pensar nas respostas aos chamados da 
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alteridade que reivindica projetos pelo porvir. Sob a confissão da precipitação, a experiência da 

diferença é uma perspectiva de aprendizagem aberta ao imprevisível. 

É preciso pensar vigilantemente sobre currículo e avaliação, tendo como compromisso ético 

e político responder à multiplicidade de demandas de aprendizagem. Assim, para esta curta 

discussão, o texto é dividido em duas partes: na primeira é apresentada reflexão sobre currículo na 

lógica da precipitação e da responsabilidade na relação com a diferença; na segunda parte é exposto 

pensamento sobre a urgência do consenso inerentemente conflituoso na relação com o outro. 

CURRÍCULO RESPONSÁVEL E CURRÍCULO COMO PRECIPITAÇÃO NA EXPERIÊNCIA 

DA DIFERENÇA 

Ver o que acontece em sala de aula em perspectiva é não ver. Entretanto, estudantes e 

docentes supõem e criam hipóteses de vista (DERRIDA, 2010). Essa ideia de hipótese está fora da 

lógica do método pedagógico e da norma curricular e avaliativa, sendo criada na relação 

imprevisível com a diferença. Responder na relação, confissão e aceitação da diferença é o que 

caracteriza a sala de aula como lugar e tempo de potência inventiva, no encontro inevitável com o 

conflito inerente às relações humanas. Não é simples responder diante da surpresa diferencial, fora 

da lógica do mesmo, confessando a perspectiva visionária como limite de vista. É mais confortável, 

sob a ilusão da totalização essencializante, responder acreditando antecipar demandas de 

aprendizagem, de acordo com a força da tradição de ensino e de aprendizagem. 

Na ótica da vista, a resposta corresponde a uma tentativa de repetição do mesmo e de 

antecipação do que ainda virá, na crença do ver e prever a resposta última e definitiva. Na ótica da 

cegueira, a resposta se dá como parte de um processo aberto ao imprevisível, na fé de ver no limite 

irrevogável. Assim sendo, responder na antecipação é responder no tempo da previsão e do cálculo, 

com a crença no ver vir; e responder na precipitação é responder no tempo do inesperado, da 

alteridade absoluta. “A antecipação protege da precipitação” (DERRIDA, 2010, p. 12), e a 

precipitação perturba o conforto da antecipação. 

A precipitação é enunciação sem modelos, aberta ao surpreendente e inconclusiva diante do 

encontro com o outro. É a forma responsável de lidar com as ruínas da antecipação, da crença no 

homogêneo, da totalização centralizadora das práticas curriculares, avaliativas e de aprendizagens. 

Qualquer projeto de totalização e de definição das práticas do cotidiano escolar está arruinado desde 

a origem. “Na origem acontece a ruína, ela é o que primeiramente lhe acontece, à origem. Sem 
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promessa de restauração” (DERRIDA, 2010, p. 70). Nesse sentido, defende-se a confissão da ruína 

e a resposta singular e precipitada ao que acontece em sala de aula. 

Um acontecimento é o que vem; a vinda do outro como acontecimento só é 

acontecimento digno desse nome, isto é, um acontecimento disruptivo, inaugural, 

singular, na medida em que precisamente não o vemos vir. Um acontecimento que 

antecipamos, que vemos vir, que pré-vemos, não é um acontecimento; em todo caso, é 

um acontecimento cuja acontecimentalidade é neutralizada, precisamente, amortecida, 

detida pela antecipação (DERRIDA, 2012, p. 70). 

Pensar em práticas curriculares e avaliativas, na ótica do acontecimento e da cegueira, 

corresponde a pensar currículo responsável e currículo como precipitação. Ou seja, que responde 

ao que acontece com fé na urgência do porvir. Responsabilidade é responder sem a intenção da 

última resposta; é precipitar sob a confissão da impossibilidade de fechamentos conclusivos e 

consensuais. Assim, interrogar tentativas de fechamento conclusivo é responsabilidade da prática 

docente comprometida em desconstruir efeitos de verdade duradouros e poderosos, que colocam em 

risco justiça, democracia e respeito às singularidades. 

A separação mostra-se impossível entre o que nos advém, o que nos acontece e o que 

acontece por meio de nós, através de nós, em relação ao qual devemos assumir 

responsabilidade, antes mesmo de determiná-la como responsabilidade ética, jurídica 

ou política (DERRIDA, 2007, apud DUQUE-ESTRADA, 2008, p. 13). 

Ao colocar a sala de aula em perspectiva, sob um olhar limitado que seleciona, exclui e 

enquadra, criando hipóteses de vista (DERRIDA, 2012), estudantes e docentes podem precipitar um 

visível em potência e um visível como algo presente. Mas é na lógica da precipitação potente que 

práticas de decisão singulares são impulsionadas no encontro com o inesperado. Assim, a 

aprendizagem é sempre uma experiência do outro, é sempre uma experiência que se sofre na 

relação com o outro. Trata-se de experiência no sentido evocado por Derrida (2012), de “travessia, 

o que quer dizer experimentar rumo a, através da ou desde a vinda do outro na sua heterogeneidade 

mais imprevisível” (p. 79, grifo do tradutor). Portanto, qualquer experiência da aprendizagem fora 

da lógica do mesmo é experiência da diferença. 

Essa experiência da diferença obriga tanto docentes quanto estudantes a responder na 

relação com o outro absoluto – seja um livro, uma fala, uma brincadeira, uma história, um desenho, 

uma produção coletiva, uma agressão, uma dança, um jogo, um novo conteúdo a ser estudado, uma 

cena teatral, uma prova, um vídeo, uma música, um lanche etc. Obriga a responder de forma 

singular, não a partir do encontro com o previsível, mas como se “fosse apenas a relação com” (p. 
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80). Mas obriga a responder experimentando rumo ao imprevisível; logo, rumo ao pensar singular e 

criativo. 

A aprendizagem como “viagem da qual sabemos de onde ela parte e para onde nos leva não 

é uma viagem, está previamente encerrada” (ibidem). A questão que se coloca à reflexão é: há 

aprendizagem sem viagem? A aprendizagem como experiência da diferença está “exposta ao 

acontecimento [...], à vinda do outro, do radicalmente outro, do outro não apropriável” (ibidem). 

Assim, práticas curriculares e avaliativas que sofrem a experiência da diferença consideram 

singularidades, não impõem normas fixas e centralizadoras, mas, sob a confissão da impossibilidade 

de previsibilidade e conclusão, enunciam precipitações responsáveis de fechamentos inconclusivos 

e contingenciais. Qualquer tentativa de fechamento último é uma violência irresponsável que nega a 

multiplicidade de possíveis preenchimentos provisórios de sentidos. 

Abrir-se à experiência da diferença é fugir da arrogância da totalização. Tal arrogância, por 

crer ser possível o impossível, impõe limites aos processos de aprendizagem e de ensino, pela 

insistente exclusão da multiplicidade, do contraditório e do contingente. Delimitar o currículo com 

crença no fechamento conclusivo e visível, com princípios norteadores prévios e fixantes, ameaça a 

potência inventiva da sala de aula. É o que se pode chamar de irresponsabilidade pedagógica. 

Entretanto, um currículo em perspectiva não pode prescrever acontecimentos da sala de aula, 

mesmo que seja essa a intenção. É impossível impedir o mover da multiplicidade da diferença. 

Nesse sentido, confessar a precipitação curricular e avaliativa é mais responsável, cedendo 

às convocações da experiência da diferença como resposta singular aos acontecimentos 

inesperados. Ocupa-se, portanto, da potência da singularidade como decisão indecidível 

(DERRIDA, 2007), fora da norma, do padrão e da previsão possível. Só há decisão singular no 

instante do impasse, do inesperado, do não saber, do indecidível, como “máxima realização da 

responsabilidade” (FARIAS, 2012, p. 194), sendo “nem totalmente conforme nem totalmente 

apesar [de normas prévias]” (ibidem). “Para ser uma decisão, é preciso que interrompa o ‘possível’, 

fendendo minha história e sendo primeiramente, de uma certa e estranha maneira, a decisão do 

outro em mim: vinda do outro em vista do outro em mim” (DERRIDA, 2004, p. 322-323). 

No que diz respeito a pensar práticas curriculares e avaliativas no contexto específico da sala 

de aula como instantes de máxima realização da responsabilidade coletiva, envolvendo a decisão 

heterônoma de estudantes e de docentes, faz-se necessário pensar também estratégias de consenso. 

Não de um consenso harmônico, submisso e obediente a políticas curriculares e avaliativas 

prescritas vertical e externamente ao cotidiano escolar, mas de um consenso conflituoso em sala de 
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aula, pelo qual docentes e estudantes precipitam acordos de forma democrática, negociando na 

tensão entre a singularidade do acontecimento e a prescrição de normas anteriores ao 

acontecimento. 

POR UM CONSENSO CONFLITUOSO EM SALA DE AULA 

Sob essa defesa, por um consenso conflituoso em sala de aula, é preciso reconhecer que não 

há acordo consensual possível entre sujeitos que operam e são operados no cotidiano escolar que 

garanta a totalização centralizadora de práticas discursivas curriculares e avaliativas. O esforço pelo 

consenso, definindo critérios reguladores do currículo, da avaliação e da convivência, evidencia sua 

vulnerabilidade pela impossibilidade de controle das singularidades contingenciais. 

Sendo a escola lugar-tempo do encontro com o imprevisível e com singularidades 

conflitantes, o consenso ilusoriamente harmônico é definido por forças mais poderosas, mesmo que 

momentâneas. É preciso reconhecer que os consensos nas reuniões de negociações e de decisões 

sobre currículo e avaliação, envolvendo docentes, discentes e demais sujeitos operantes e operados 

na escola, são caracterizados por tensões e por disputas enunciativas de formas singulares de ver, de 

pensar, de sentir e de agir. “Devemos aceitar que cada consenso existe como resultado temporário 

de uma hegemonia provisória, como estabilização do poder e que ele sempre acarreta alguma forma 

de exclusão” (MOUFFE, 2005, p. 21). 

A farsa do consenso harmônico e total oculta as exclusões, os silenciamentos, as diferenças 

e as relações de poder no terreno do diálogo com o outro. Pensando especificamente na sala de aula, 

olhar uma turma como uma comunidade consensual negligencia conflitos de relacionamento e de 

discriminação, práticas urgentes de inclusão de estudantes com deficiência, tempos e formas 

diferenciadas de aprendizagem etc. Definitivamente, a sala de aula não é lugar do homogêneo e do 

harmônico. Tal crença assombra tanto docentes, que se angustiam diante da evocação das 

diferenças, quanto estudantes, que se culpam quando não acompanham o ritmo de aprendizagem 

aparente da turma e têm medo de expor suas ideias e dúvidas diante da classe, por exemplo. 

Uma escola que se organiza de forma comprometida com o diálogo democrático responde 

confessando a confrontação agonística como inerente às relações humanas. E se esforça para que 

todos possam enunciar suas ideias e pensamentos, suas emoções e sensações, admitindo que não é 

possível tudo dizer e tudo compreender. Mas é preciso que estudantes sejam encorajados a uma 

participação ativa e que docentes reconheçam que a abertura à diferença está na lógica do 

conflituoso, do imprevisível e do incalculável. O foco no consenso, na ilusão da turma como 
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comunidade consensual e a rejeição e demonização da confrontação constrangem enunciações 

singulares. 

Em termos de políticas públicas, a opção pelo imprevisível pode parecer idílica, mas 

não há alternativa para políticas que pretendem educar. É uma aposta que constitui, 

sem dúvida, um desafio mais difícil do que produzir uma lista (de conteúdos ou de 

capacidades de fazer) que sirva de base comum nacional. Ela envolve [...] valorizar a 

educação, e não o controle que a destrói como empreitada intersubjetiva (MACEDO, 

2016, p. 53). 

Pode-se afirmar que políticas centralizadoras que apostam em um currículo nacional 

desprezam o potencial inventivo da singularidade como inimigo a ser temido e aniquilado. Como 

qualquer outro lugar que promova encontros e diálogos entre diferenças inescapáveis, a sala de aula 

é espaço de tensões e de disputas nas relações entre sujeitos, acontecimentos e objetos. Apesar da 

urgência irredutível de projetos curriculares e avaliativos que contribuam com a aprendizagem e a 

formação de estudantes e de docentes, defende-se que a precipitação desses projetos reconheça 

demandas singulares e confesse a urgência responsável de decisões indecidíveis. 

Não há “política”, direito, ética sem a responsabilidade de uma decisão que, para ser 

justa, não deve se contentar com aplicar normas ou regras existentes, mas assumir o 

risco absoluto, em cada situação singular, de se rejustificar, sozinha, como pela 

primeira vez, embora se inscreva numa tradição (DERRIDA, 2004, p. 322-323). 

Nesse sentido, seja nos contextos mais amplos das instâncias sociais, seja nos contextos de 

cada sala de aula, defende-se um modelo agonístico de democracia (MOUFFE, 2005) receptivo à 

multiplicidade de vozes, à complexidade das relações de poder (p. 22) e à experiência da diferença. 

Defende-se o responder curricular agonístico e democrático enunciado principalmente pelos 

sujeitos da escola. 

Uma das chaves para a tese do pluralismo agonístico é que, longe de pôr em risco a 

democracia, a confrontação agonística é, de fato, sua condição de existência. A 

especificidade da democracia moderna reside no reconhecimento e na legitimação do 

conflito e na recusa de suprimi-lo pela imposição de uma ordem autoritária 

(MOUFEE, 2005, p. 21). 

CONCLUSÕES 

Há um limite. E o limite é a singularidade irrepresentável em livros didáticos, em listas de 

conteúdos, em planejamentos e em sequências didáticas prévias. A escola e o currículo são 
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chamados a responder não com frágeis projetos prescritivos, mas com precipitações responsáveis 

que negociam o que é anterior com as singularidades de enunciação no presente. E, em meio a 

tantos chamados, que o currículo seja pensado como uma abertura à diferença, ao potencial 

inventivo de docentes e de estudantes no cotidiano da sala de aula. 

O limite do currículo não deve ser a crença no fechamento conclusivo e totalizante sobre o 

quê, como, quando e há quem ensinar, que tenta explicar e categorizar singularidades e reduzir 

multiplicidades infinitas do responder conflituoso. Assim sendo, a confissão responsável de que não 

é possível uma democracia plena e absoluta, na qual todas as singularidades são enunciadas e 

atendidas, não desencoraja a desordem, as manifestações não autorizadas, as participações dos 

estudantes na negociam de critérios de avaliação e a contestação imprevisível. Mas mantém 

vigilância pela resposta singular e responsável aos apelos perturbadores da alteridade, sem se 

esquivar de responder com precipitações curriculares e avaliativas coerentes com a perspectiva da 

responsabilidade, impulsionando o potencial inventivo das práticas no cotidiano escolar.  
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Resumo 

Este trabalho busca apresentar reflexões que fazem referência aos estudos do filósofo Jacques Derrida 
sensíveis aos apelos da alteridade para pensar práticas curriculares e avaliativas na ótica da 
responsabilidade e da precipitação. Argumenta-se em defesa da resposta singular, que confessa a 
impossibilidade da totalização e de fechamentos conclusivos que definam previamente o currículo e os 
acontecimentos em sala de aula. Assim, as experiências de aprendizagem são abordadas como 
experiências da diferença, abertas ao imprevisível. A aprendizagem é sempre uma experiência do outro, 
sempre uma experiência que se sofre na relação com o outro, impulsionando decisões singulares diante 
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do inesperado. E o que caracteriza a potência inventiva nas práticas de estudantes e de docentes é a 
resposta singular em momentos de impasse, de não saber, de acontecimento não previsto, de questão 
sem resposta última, conclusiva e fixante. Nesse sentido, argumenta-se em defesa de práticas 
curriculares e avaliativas que confessam o conflito inerente às relações humanas, incluindo as relações 
de aprendizagem em sala de aula e que não se esquivam de responder ao que vem experimentando 
rumo ao imprevisível, logo, rumo ao pensar singular e criativo. O texto propõe fugir da arrogância da 
totalização que, por crer ser possível o impossível, impõe limites aos processos de aprendizagem e de 
ensino, pela insistente exclusão da multiplicidade, do contraditório e do contingente. Diante de políticas 
centralizadoras que apostam em um currículo nacional, desprezando o potencial inventivo da 
singularidade como se fosse um inimigo a ser temido e aniquilado, torna-se ainda mais urgente assumir 
a sala de aula como lugar-tempo do consenso conflituoso, pelo qual docentes e estudantes precipitam 
acordos de forma democrática, negociando na tensão entre a singularidade do acontecimento e a 
prescrição de normas anteriores ao acontecimento. 

Palavras-chave: Currículo; Precipitação; Responsabilidade; Singularidades; Experiência da diferença. 

UMA AVALIAÇÃO JUSTA É POSSÍVEL? 

Érika Virgílio Rodrigues da Cunha – UFMT-Rondonópolis  

Talita Vidal Pereira – UERJ-FEBF 

INTRODUÇÃO 

Os discursos em defesa da “qualidade da educação” têm se intensificado nas últimas 

décadas, associando currículo e avaliação como instrumentos garantidores de uma qualidade 

passível de ser aferida por testes padronizados aplicados em larga escala. No entanto, os escores 

produzidos nessas aferições não podem servir para avaliar as aprendizagens efetivas dos estudantes 

nos contextos de ensino. O foco das avalições em larga escala é a aferição do desempenho dos 

estudantes (DOCHY; McDOWELL, 1997; BLACK, 2013) e não as aprendizagens singulares 

construídas ao longo do trabalho pedagógico. Contudo, isso não tem contribuído para aumentar as 

pressões exercidas sobre as escolas e os professores. Pelo contrário, o que se constata é que a 

sobrevalorização das avaliações em larga escala tem impactado os aspectos organizacionais e 

pedagógicos das escolas, contribuindo para o esvaziamento das reflexões sobre as práticas 

avaliativas em uma perspectiva que leve em conta os efetivos processos de aprendizagem 

(FERNANDES, 2008). Dessa forma, na medida em que a avaliação assume o lugar de peça central 

nas reformas educacionais afirmadas “como políticas de qualidade, a partir das quais se multiplicam 

os programas e os mecanismos de avaliação em todos os níveis e campos do sistema educativo” 

(BARRIGA, 2014, p. 147) e com implicações no currículo (LOPES, 2012; 2015), argumentamos 

que essas políticas têm contribuído para o esvaziamento das avaliações realizadas durante o 

processo pedagógico. 
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Entendemos que o processo de produção de políticas curriculares pautadas por uma 

perspectiva normativa de controle do trabalho docente associadas às políticas de avaliação 

centradas na aplicação de testagens padronizadas e orientadas pela lógica da accountability 

(CARNOY; LOEB, 2002) favorece a sedimentação de concepções de avaliação como mecanismo 

de controle tanto de escolas quanto de professores e professoras e, consequentemente, de 

estudantes, porque tendem a bloquear processos de reflexão que possibilitem o desenvolvimento de 

práticas avaliativas mais reflexivas e formativas. Formas de avaliar entendidas como processos de 

acompanhamento do trabalho pedagógico que permitam identificar as dificuldades dos estudantes 

fornecendo diagnósticos com base nos quais os professores possam redirecionar seu fazer. Uma 

perspectiva de avaliação que leva em conta as singularidades e complexidades que constituem 

espaçotempo escolar.  

Por sua vez, concordamos com Afonso (2019) quando esse autor identifica a existência de 

certa saturação de abordagens repetitivas e previsíveis sobre a temática da avaliação. A pesquisa em 

fase de conclusão em que são analisadas ementas e bibliografias dos cursos de licenciatura em 

Pedagogia, Letras (Língua Portuguesa) e Matemática de universidades públicas localizadas na 

região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro corrobora as reflexões de Afonso (2019) e traz 

elementos que indicam que as discussões no campo, com poucas exceções, avançaram pouco em 

relação àquilo que foi produzido no período de 1980 a 1990, conforme analisado por Sousa (1995). 

Afonso (2019) identifica um número significativo de estudos no campo voltados para a 

crítica a uma forma de avaliar limitada à ideia de testagem e à proposição de uma avaliação com 

foco no processo de aprendizagem. Proposições que ganharam várias terminologias encontradas na 

literatura. Entretanto, como alerta Fernandes (2008), alguns dos significados implicados nessas 

adjetivações constituem um continuum de dimensões de avaliação situadas entre dois polos: uma 

avaliação formativa informal, que ele considera uma espécie de avaliação formativa pura ou 

ingênua; e uma avaliação somativa formal, cujos propósitos e práticas apresentam várias 

semelhanças (FERNANDES, 2011; AFONSO, 2014).  

Como forma de reativar as reflexões no campo, Afonso (2019) defende que as contribuições 

de abordagens pós-coloniais, associadas a outros “pressupostos políticos, culturais e 

epistemológicos [...], podem trazer novos sentidos ao campo da avaliação em educação” (p. 249). 

De nossa parte, produzimos este texto buscando atender a esse chamado trazendo reflexões que 

temos produzido baseadas nas contribuições de perspectivas pós-estruturais, mais especificamente 

as contribuições de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe e de Jacques Derrida, que têm sido produtivas 
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para estudos que desenvolvemos no campo do currículo para pensar de que forma essas reflexões 

podem contribuir para reativar sentidos no campo da avaliação das e para as aprendizagens. 

Passamos a apresentar os pressupostos teóricos que sustentam as reflexões desses autores 

para em seguida discutir como nos apropriamos delas para problematizar sentidos de conhecimento, 

currículo, ensino e avaliação que se articulam e passam a orientar formas de ser e de fazer na 

escola. 

DE ONDE FALAMOS: ESCOLHAS TEÓRICAS  

As contribuições de aportes pós-estruturalistas, em especial aqueles que constituem a Teoria 

do Discurso desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2010; 2015) e as contribuições de 

Jacques Derrida (1971; 2001; 2004; 2006; 2007; 2008; 2012), têm orientado as reflexões sobre 

currículo e conhecimento como produções discursivas que temos desenvolvido como 

pesquisadoras. São apropriações que realizamos com base na compreensão de que os autores 

supracitados têm muito a contribuir com os questionamentos que fazemos à ideia de uma 

racionalidade capaz de garantir objetividade às nossas decisões, inclusive àquelas que tomamos 

como educadores; entre elas incluímos a avaliação. 

Dessa forma, a apropriação que fazemos dos aportes pós-estruturais está para além de uma 

perspectiva de mera transposição de operadores que foram pensados em outros campos de 

conhecimento, em outros contextos e motivados por outras preocupações. Buscamos compreender 

os pressupostos com base nos quais os autores elaboram suas reflexões para identificar se elas 

podem ser produtivas para pensar questões educacionais como a avaliação, por exemplo. 

As contribuições de aportes pós-estruturais e pós-fundacionais têm sido produtivas para o 

processo de problematização de sentidos essencialistas e realistas de conhecimento articulados nos 

discursos sobre a escola, seus sujeitos e suas formas de fazer. Discursos que articulam sentidos de 

um realismo epistemológico que favorece e legitima a compreensão de conhecimento como aquilo 

que evoca a ideia de progresso, que se acumula e avança de forma a responder ou ser colocado a 

serviço de determinados fins, como destaca Lemos (2018). Uma lógica de pensar o conhecimento 

que coloca em funcionamento uma gramática escolar, mecanismos de normatização e de controle 

que são acionados e postos em movimento na e pela escola e que tende a ser naturalizada. 

Neste texto argumentamos que essa lógica articula conhecimento-currículo-avaliação e 

justifica e legitima formas de realizar o trabalho pedagógico, uma articulação que se processa no 
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campo de disputas pelo poder de significar o mundo. Como afirma Esteban (2010, p. 65), uma 

compreensão do conhecimento que tende a bloquear a “apreensão da complexidade da função da 

escolarização, que não se restringe à mera transmissão dos conhecimentos socialmente relevantes às 

novas gerações”. 

Temos nos apropriado das contribuições de Derrida para questionar os rastros realistas e 

essencialistas que são articulados no pensamento educacional. Para Derrida (2008), qualquer 

relação entre linguagem e os objetos que nomeamos só se torna inteligível por processos de 

tradução. O autor rompe com o universalismo linguístico quando afirma que qualquer nome só se 

torna inteligível como resultado de processos de tradução (PEREIRA, 2017). Na tradução, os 

processos de significação proliferam incessantemente numa rede diferencial, diferente e diferida. A 

tradução é o lugar da différance. Daí a ideia de tradução como traição, dada a impossibilidade da 

plena presentificação de algo que foi dito (DERRIDA, 2006; 2008). 

O trabalho de Derrida se constituí em uma crítica radical à metafísica ocidental, à tentativa 

de compreender os fundamentos que organizam essa metafísica. Um tipo de pensamento que busca 

explicar as totalidades essenciais dos seres e das coisas. Derrida (2006; 2008) afirma a 

impossibilidade de a linguagem dizer de uma essência e os usos da linguagem como tentativas 

fracassadas de explicar as coisas que busca nomear. Para o autor, é no jogo de diferenças que 

emergem as significações, processo que se dá no interior da própria linguagem sem relação de 

linearidade com as coisas externas que pretende descrever. É essa linguagem que sempre escapa 

que nos possibilita conhecer. Dessa perspectiva, “différance remete ao movimento (ativo e passivo) 

que consiste em diferir, por retardo, delegação, adiamento, reenvio, desvio, prorrogação, reserva” 

(DERRIDA, 2001, p. 14). Ele segue afirmando que “différance não é precedida pela unidade 

originária e individida de uma possibilidade presente [...]. O que difere a presença é [...] aquilo a 

partir do qual a presença é – em seu representante, em seu signo, em seu rastro – anunciada ou 

desejada” (p. 15). 

O movimento da différance é a raiz comum de todas as oposições de conceitos; é também o 

elemento do mesmo no qual as oposições se anunciam. A différance é a produção de diferenças, 

condição de significação e de toda estrutura. Nessas reflexões está o centro da crítica que Derrida 

faz à filosofia ocidental. A busca incessante pela origem/totalidade das coisas, que busca atribuir à 

voz ou à escrita “valor de presença, presença do objeto, presença do sentido à consciência, presença 

a si na palavra dita ‘viva’ e na consciência de si” (DERRIDA, 2001, p. 11).  
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Na tradição ocidental, a centralidade da razão opera de forma a oprimir outras possibilidades 

de significação. A centralidade da razão opera promovendo fundamentos e restabelecendo um lugar 

de verdade e identidades essenciais. Um processo de interdição da diferença que a linguagem 

sempre propiciou é favorecido na medida em que o pensamento binário, sustentado na primazia da 

razão, passa a arbitrar que uma coisa ou é verdadeira ou é falsa; ou é positiva ou negativa. O 

pensamento educacional, ao mesmo tempo, é instituído por e institui essa interdição que se sustenta 

na universalização atribuída a um tipo de conhecimento significado como racional, um tipo de 

conhecimento que carrega em si uma dimensão de verdade sobre o mundo passível de ser acessada. 

O que Derrida nos permite questionar com a ideia de textualidade é a existência de um locus 

original de produção de sentidos. O que não implica negar o conhecimento, mas passar a operar 

com ele de outra forma, entendendo, como propõem Laclau e Mouffe (2015), que o conhecimento é 

uma construção discursiva, “resultado de uma construção histórica e social lenta e complexa” (p. 

41). Não se trata de uma construção que resulta da leitura transparente a partir da aparência dos 

fenômenos, mas dos significados que essa leitura assume em um sistema classificatório. O mundo, 

os fenômenos naturais e sociais não são dados a conhecer; só se tornam contextualmente 

inteligíveis pela linguagem. 

Essas reflexões têm sido produtivas no processo de questionamento à afirmação de um tipo 

de conhecimento como epistemologicamente superior e/ou universal. Uma afirmação que carrega 

rastros de um realismo epistemológico que tem como pressuposto a ideia de que as teorias 

científicas descrevem fenômenos naturais ou sociais. A ideia de um tipo de conhecimento dotado de 

um privilégio epistemológico que o torna superior a outras formas de conhecer (PEREIRA, 2017) 

tem se mantido hegemônica nos discursos educacionais. Uma hegemonia entendida, com Laclau e 

Mouffe (2010), como processo permanente de construção. Dessa forma, os processos de 

escolarização cumprem função importante para o movimento aparente de estabilização da 

hegemonia, dado que a escola é a instituição social responsável pela transmissão desse 

conhecimento, significado como aquele capaz de garantir formação cidadã, inclusão social e 

plenitude humana (PEREIRA, 2017). 

A compreensão de conhecimento como expressão da realidade, como se o conhecimento 

pudesse dizer, em última instância, o que a realidade definitivamente é, favorece que o 

conhecimento seja concebido como coisa a ser apropriada pelos sujeitos; uma apropriação passível 

de ser aferida pela avaliação dos conhecimentos/conteúdos/atividades selecionados para compor o 

documento curricular; uma avaliação que vai sempre ter por referência um ideal projetado a priori a 
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ser alcançado por todos, ainda que admitindo a abstração contida naquilo que entendemos por 

todos. 

Com Derrida, assumimos uma postura desconstrutiva que passa pela explicitação/ 

questionamento dos fundamentos e das regras do jogo de linguagem (LACLAU; MOUFFE, 2010) 

que possibilita que o discurso de legitimidade do conhecimento se firme como verdade para orientar 

as decisões que tomamos sobre o currículo (MACEDO; LOPES, 2012) e, consequentemente, a 

avaliação.  

Para Derrida (2001), a desconstrução é o movimento de pensar a genealogia estrutural de 

conceitos em jogos de associações, identificando como eles vão sendo enunciados e significados e o 

que vai sendo interditado e dissimulado nesse processo. Trata-se de desmontar as proposições 

filosóficas que articulam e buscam conferir lógica a uma enunciação, evitando o risco de buscar 

uma essência ou sentido original. 

CONHECIMENTO-CURRÍCULO-AVALIAÇÃO 

Dos questionamentos à ideia de existência de uma essência última das coisas capaz de 

atestar a maior ou menor legitimidade de uma significação; às perspectivas realistas de 

conhecimento e assumindo a fluidez de sentidos de toda a enunciação, Macedo (2003) afirma o 

currículo como híbrido que emerge em uma situação específica em que a “diferença é negociada 

num espaço-tempo ambivalente” (MACEDO, 2003, p. 25), currículo como espaçotempo de 

enunciação cultural, uma compreensão que rompe com a dimensão de linearidade presente na ideia 

de ensino-aprendizagem. 

Como espaçotempo de enunciação, a lógica de transmissão contida na ideia de alguém que 

ensina e outro alguém que aprende não se sustenta, mas isso não significa reafirmar preceitos de 

uma didática não diretiva; pelo contrário, trata-se de uma crítica organizada de uma perspectiva 

discursiva que não se restringe às concepções tecnicistas, mas a todas as abordagens realistas. 

Crítica que nos remete a outra questão: se não é possível ensinar, como avaliar?  

Antes de entrarmos na discussão sobre a problemática específica da avaliação, cabe 

explicitar como estamos entendendo o aprender. Assim, assumimos uma perspectiva discursiva para 

pensar o ato de aprender como acontecimento (DERRIDA, 2012), como algo da ordem do 

imprevisível. Aquilo que surge como acaso, como algo inapropriável que é da ordem de uma 

suspensão. Sempre instável, fluido. Uma instabilidade que “consiste em não consistir, em se 
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subtrair à consistência e à constância, à presença, à permanência ou à substância, à essência ou à 

existência, bem como a todo conceito de verdade que lhe esteja associado” (FONTES FILHO, 

2012, p. 148). 

Derrida (2012) diz do o acontecimento como aquilo que escapa às tentativas de 

calculabilidade, que perverte as relações, que se demarca pela alteridade e as desaloja. Diz do 

acontecimento como algo “excepcional, sem regra. Desde que se há regras, normas e, por 

conseguinte, critérios para avaliar isso ou aquilo, o que chega ou não chega, não há acontecimento” 

(DERRIDA, 2012, p. 247). E segue afirmando que “o acontecimento deve ser excepcional, e essa 

singularidade da exceção sem regra não pode dar lugar senão a sintomas” (DERRIDA, 2012, p. 

247). 

É com base nessas reflexões sobre conhecimento como produção discursiva, sobre currículo 

como processo de enunciação cultural, como espaçotempo de fronteira cultural (MACEDO, 2003; 

2006) e de aprender como acontecimento que passamos a refletir sobre a avaliação e/ou sobre os 

significados atribuídos às práticas avaliativas nas escolas, investindo em um movimento de inversão 

e deslocamento de dada ordem conceitual (DERRIDA, 1971). Trata-se de investir na 

(des)sedimentação de certezas assentadas em fundamentos a priori.  

Ainda com Derrida (2008), assumimos esse movimento como processo de investimento na 

ativação de sentidos de avaliação que emergem e circulam nas escolas sempre que nos permitimos 

parar para refletir sobre o que fazemos e por que fazemos. Quando nos deixamos constranger ao 

sermos interpelados pelo imprevisível. Trata-se de operar na lógica de desconstrução do que parece 

instituído e estabilizado como parte de uma tradição escolar, abrindo possibilidades para que outros 

sentidos, outras formas de fazer possam emergir, mas também para que possamos compreender as 

dificuldades postas para que práticas de uma avaliação mais formativa e menos classificatória 

ganhem destaque no quotidiano das escolas. Uso o termo tradição entendido como sentidos que são 

continuamente produzidos e ressignificados, passando a integrar as formas pelas quais a avaliação 

escolar tem sido pensada. Trata-se de uma tradição que se renova ao mesmo tempo que 

continuamos a discutir a avaliação sem necessariamente produzir uma problematização radical 

sobre os limites do ato de avaliar, sem colocar em questão as certezas que organizam as práticas 

avaliativas nas escolas. Assim, concordando com Afonso (2019) sobre a produtividade das 

contribuições de outras perspectivas teóricas no processo de construção de novas abordagens para a 

compreensão de velhos problemas, aposto no movimento teórico que tem como objetivo 

problematizar o paradigma ensino-aprendizagem-avaliação. Processo que pressupõe o rompimento 
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teórico com fundamentos fixos que organizam as formas de pensar os processos de escolarização e, 

consequentemente, as significações e articulações que sustentam as representações elaboradas e 

veiculadas pelos professores sobre as suas práticas.  

Dessa perspectiva, buscamos deslocar a relação entre ensino-aprendizagem-avaliação para a 

relação conhecimento-currículo-avaliação, com a compreensão de que a forma como esses 

significantes são significados e articulados define as expectativas em torno das ideias de ensinar e 

aprender. 

A estabilidade, a expectativa de controlar o imponderável está presente nas diferentes 

formas de conceber a ação pedagógica. No currículo entendido como programa, como documento 

oficial; como texto que projeta um futuro determinado no presente com o objetivo de controlar, 

normatizar vidas tendo em vista determinada finalidade social. Derrida (2004) ajuda a pensar essa 

pretensão como devaneio metafísico e irrealizável. A diferença que se pretende controlar sempre 

escapa, interpela e tensiona aquilo que julgamos melhor. Dessa forma, o currículo se realiza sem se 

deixar aprisionar como prescrição e torna imperativo que repensemos a prática avaliativa para além 

daquilo que ela nos apresenta como sintoma. 

Alguma forma de avaliação será sempre necessária se planejamos, estabelecemos objetivos 

e precisamos acompanhar de forma sistemática o trabalho realizado, inclusive para sermos capazes 

de redirecioná-lo com o objetivo de educar, como defende Macedo (2017). Portanto, com esta 

discussão não estamos defendendo um laissez faire, mas procuramos chamar a atenção para a 

arbitrariedade daquilo que estabelecemos quando planejamos, quando definimos objetivos de forma 

a concretizar a escolarização e o trabalho pedagógico. Admitir e operar com essa arbitrariedade 

entendendo, como destaca Macedo (2017, p. 549), “a escola como lugar de inter-relações, onde o 

sujeito que não foi inventado [...] possa ser re-conhecido”. Planejar, estabelecer objetivos para o 

desenvolvimento de um novo que ainda não existe e/ou que não sabemos quem é. É dessa 

perspectiva que uma epistemologia não representacional pode ser produtiva.  

Isso significa que devemos abrir mão da avaliação? Pensamos que não, mas defendemos que 

é improdutivo continuar a pensar a avaliação tomando como referência nossas prefixações 

arbitrárias. Acreditamos ser necessário pensar a avaliação contextualmente, com base em 

fundamentos sempre precários e contingentes, também negociados contextualmente.  

Assim como para o currículo, na avaliação não há receita pronta! Não existem certezas, mas 

alguns princípios éticos, na perspectiva derridiana, podem orientar nossas ações. Referimo-nos à 

ideia de responsabilidade ética (DERRIDA, 2004), que para ele tem a ver com a resposta a uma 
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convocação. O autor se interroga sobre decisão e justiça pensando uma ética da alteridade. Para 

Derrida (2004), a justiça de uma decisão só pode ser atestada contextualmente quando somos 

chamados a decidir diante do indecidível, agindo conforme e apesar da regra; decisão como 

resposta ao apelo do outro que nos convoca.  

Não há “política”, direito, ética sem a responsabilidade de uma decisão que, para ser 

justa, não deve se contentar com aplicar normas ou regras existentes, mas assumir o 

risco absoluto, em cada situação singular, de se rejustificar, sozinha, como pela 

primeira vez, embora se inscreva numa tradição (DERRIDA, 2004, p. 323). 

Essas reflexões nos inspiram a pensar sobre os sentidos de responsabilidade implicados no 

ato de avaliar aquilo que foi aprendido como acontecimento. Não basta a aplicação de normas ou 

regras, porque as normas e as regras não podem dizer de algo que é imprevisível, que escapa e 

subverte. Não podem dizer das formas pelas quais o outro, aquele que não sou eu nem aquele que 

eu projetei, leva para junto de si aquilo que foi enunciado.  

Assim, assumimos a avaliação como ato político, e como tal ela não pode prescindir de uma 

liberdade responsável, não pode prescindir de critérios e regras, mas precisa entendê-los como 

arbitrários e contingenciais. A cada nova situação, a cada decisão os critérios e as regras precisam 

ser interpelados, confrontados, pois não são perenes e/ou universais. Com Macedo (2017), defendo 

que teorizar é produzir novas formas de pensar os desafios e problemas, e isso  

precisa ser feito dentro das relações de poder em que nos constituímos, nós todos, 

como efeitos dessas normas que queremos desconstruir. Reconhecer a violência da 

norma, não para a ela se contrapor de fora, mas para seguir perguntando sobre as 

formas de ação do poder regulatório (MACEDO, 2017, p. 548). 

Para ser justa e responsável, a decisão não pode ser presidida pela regra fixada, inexorável. 

É necessário que ela se realize interrompendo a norma, “fendendo minha história e sendo 

primeiramente, de uma certa e estranha maneira, a decisão do outro em mim: vinda do outro em 

vista do outro em mim” (DERRIDA, 2004, p. 323). A resposta ao apelo do outro que nos interpela 

não atenua nossa responsabilidade; pelo contrário, nesse processo se estabelece uma eticidade do 

pensar, do imperativo “ético” para além (ou para aquém) dos limites universalistas, para além da 

pretensão de uma instituição definitiva e normatizada por uma disciplina (DERRIDA, 2007). Por 

isso, buscamos pensar a avaliação a partir de Derrida (2004), quando o autor conclui que a justiça 

ou a legitimidade de uma decisão é sempre uma impossibilidade.  
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CONCLUSÕES 

São as reflexões que produzimos com base nesses aportes teóricos que nos levam a 
argumentar que uma avaliação justa, ainda que necessária, precisa ser pensada como 
impossibilidade. Dessa perspectiva, não se trata de abrir mão da avalição, mas de pensá-la como 
movimento de busca/construção/desconstrução permanente. Decisões sempre tomadas no terreno 
do indecidível (MOUFFE, 2001). 

São essas contribuições de aportes pós-estruturais e pós-fundacionais que nos convidam a 
pensar a avaliação como decisão ética e responsável sobre o outro acolhido em sua singularidade 
absoluta. Para isso, é necessário que busquemos dissolver a possibilidade de uma intervenção pré-
programada e com projeto de pretensão universalizante, a despeito do jogo político em que nos 
constituímos, avaliador e avaliado, como sujeitos políticos. 
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Resumo 

Com a intensificação dos sistemas de avalição em larga escala vivemos um paradoxo em que a 
supervalorização da avalição, significada como a solução para todos os problemas educacionais, tem 
contribuído para o esvaziamento da reflexão acadêmica sobre avaliação das ou para as aprendizagens. 
O que, como afirma Almerindo Afonso, pode ser observado pela existência de uma certa saturação de 
abordagens repetitivas e previsíveis sobre a temática da avaliação. Este texto, em que apresentamos 
resultados da pesquisa realizada com base nas ementas de cursos de licenciatura em Pedagogia, é 
motivado pelo chamado de Afonso sobre a necessidade de investimentos teóricos em outros 
pressupostos políticos, culturais e epistemológicos que possam reativar sentidos e fertilizar as reflexões 
sobre a temática. Nessa perspectiva, lançamos mão de aportes pós-estruturais e pós-fundacionais que 
têm sido produtivos em nossas investigações realizadas no campo do currículo para problematizar as 
formas pelas quais o campo educacional tem significado a articulação conhecimento-currículo-avaliação 
estruturada. Argumentamos que essas articulações são ancoradas em bases realistas que favorecem a 
ideia de ensinar e aprender como uma relação de transmissão linear. Abandonamos essa perspectiva de 
ensino como instrumentalização do conhecimento para pensar o aprender como processo singular de 
subjetivação que não pode ser definitivamente controlado ou submetido a regras definidas a priori; 
aprender entendido como acontecimento derridiano, como aquilo que escapa às tentativas de 
calculabilidade. Uma compreensão que nos coloca o desafio de pensar a avaliação com base nesses 
pressupostos, avaliação como ação arbitrária necessária e impossível, entendendo o ato de avaliar como 
decisão ética e responsável sobre o outro acolhido em sua singularidade absoluta. 

Palavras-chave: Pós-estruturalismo; Currículo; Avaliação da aprendizagem, Avaliação justa; 
Responsabilidade ética. 
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Resumo 

Este painel tem como objetivo discutir a potência decolonial em escolas (des)classificadas pelas 
avaliações em larga escala como tendo baixa qualidade. Como as escolas indígenas recorrentemente são 
classificadas com índices muito baixos, uma das pesquisas tem como foco uma escola indígena, 
mostrando as concepções dos docentes indígenas em relação à interculturalidade presente nos seus 
processos formativos, bem como nos currículos que desenvolvem na sua atuação docente. Além disso, 
os textos discutem a centralidade das diferenças culturais na escola e os desafios e potencialidades do 
currículo. As pesquisas foram realizadas em escolas públicas tendo como participantes professores/as e 
gestores/as do ensino fundamental e ensino médio. Tais pesquisas buscam referência no campo da 
teoria crítica, na (de)colonialidade e interculturalidade crítica. Os instrumentos utilizados para a 
produção de informações foram entrevistas semiestruturadas e observações. As análises mostram  que, 
apesar de as escolas, segundo a avaliação em larga escala, aparecerem como escolas de baixa qualidade, 
há nelas professoras e professores preocupados em educar seus alunos para além do currículo previsto, 
e não raras vezes, desenvolvem práticas com indícios de (de)colonialidade; que apesar das angústias e 
inquietações dos professores indígenas Gavião em relação à construção do currículo formalizado de 
forma escrita em suas escolas, como exige a burocracia dos órgãos oficiais, eles têm bem definidas as 
características do currículo que querem construir com suas comunidades: um currículo específico, que 
expresse os aspectos socioculturais e linguísticos do seu povo, mas que dialoga com as diferentes 
culturas não indígenas; que os processos de construção de um currículo intercultural são lentos, devido, 
principalmente, à necessidade de participação de toda a sociedade e das características das avaliações 
em larga escala que realçam a individualidade e a competitividade, dificultando a possibilidade de uma 
escola solidária e visibilizadora da diferença. 

Palavras-chave: Currículo; Escola; Decolonialidade; Interculturalidade.  

CURRÍCULO E (DE)COLONIALIDADE: HÁ POTÊNCIA DECOLONIAL EM ESCOLAS “SEM” 

QUALIDADE 

Ruth Pavan – UCDB 

Sirley Lizott Tedeschi – UEMS 

INTRODUÇÃO 

O currículo tem sido objeto privilegiado das políticas públicas. Entretanto, por mais que se 

pretenda impor um currículo único via Base Nacional Comum Curricular (BNCC), essa imposição 

é sempre uma impossibilidade. Para além do que os Documentos Curriculares prescrevem, o 

currículo é vida, é potência, é criação, é invenção, é transgressão.  

Da mesma forma, por mais que haja uma avaliação nacional, padronizadora, classificatória, 

ranqueadora, desqualificadora, há em todas as escolas, conhecimentos e práticas para além daquelas 

previstas como relevantes para o aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Há vários currículos nas escolas públicas.  
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Com esse entendimento, o artigo, fruto do projeto de pesquisa com apoio do CNPq (Edital 

Produtividade 2017), pretende mostrar que há potência decolonial em escolas (des)classificadas 

pelas avaliações em larga escala como tendo baixa qualidade. Inicialmente trazemos a discussão do 

currículo e da colonialidade. Em seguida trazemos as incursões metodológicas com destaque para a 

escolhas dos sujeitos, instrumento de coleta de dados. Essas incursões metodológicas estão 

articuladas com a concepção teórica que se pauta em autores do campo crítico, sobretudo, em 

autores da (de)colonialidade.  

Após, trazemos a análise das entrevistas realizadas com professores que atuam em escolas 

com baixo IDEB.  Argumentaremos que, apesar de essas escolas, segundo a avaliação em larga 

escala, aparecerem como escolas de baixa qualidade, há nelas professores preocupados em educar 

seus alunos para além do currículo previsto, e não raras vezes, desenvolvem práticas com indícios 

de (de)colonialidade.   

Por fim, apresentaremos algumas conclusões, de caráter provisório, pois entendemos, 

juntamente com os autores e autoras que trouxemos neste artigo, que tanto o conhecimento, quanto 

o currículo, são campos dinâmicos, portanto, sem possiblidade de trazer conclusões definitivas e 

fechadas.    

O CURRÍCULO E A (DE)COLONIALIDADE  

Pensar o currículo em sua articulação com a (de)colonialidade faz nos lembrar do processo 

de colonização que intentou impor por meio da violência física e simbólica os padrões 

epistemológicos, cosmológicos, políticos e sociais ocidentais. Um processo articulado com os 

interesses econômicos europeus, isto é, um projeto centrado no processo de expansão do 

capitalismo, com suas características de dominação e exploração. Com o fim do período colonial 

propriamente dito, os padrões de conhecer, poder, ser, viver impostos nesse período não foram 

extintos, mantém-se e se atualizam permanentemente, isto é, o que é denominado de colonialidade. 

Portanto, a colonialidade é um efeito da colonização (BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 

2016).  

Conforme Quijano (2010, p. 84), a colonialidade é intrínseca ao poder capitalista: “Sustenta-

se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do 

referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e 

subjetivos”. Ela está presente em todas as esferas e espaços, portanto, também nos currículos.  
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Ao procurar impor um modo único de conhecer, ser, viver e poder, a colonialidade torna-se 

central no processo de apropriação dos recursos materiais e simbólicos. Ela é a estratégia central do 

capitalismo, um instrumento de controle das relações sociais, pois pauta-se na validação de um 

único modo de conhecer (o ocidental/moderno). Este modo de conhecer articulado com as 

exigências do capitalismo promove “[...] a medição, a externalização (ou objetivação) do 

cognoscível em relação ao conhecedor, para o controle das relações dos indivíduos com a natureza 

e entre aquelas em relação a esta, em especial a propriedade dos recursos de produção” (QUIJANO, 

2010, p.85). Esta forma de conhecimento que nasce no bojo do processo de colonização, “como a 

única racionalidade válida e como emblema da modernidade" (QUIJANO, 2010, p.86), pauta-se na 

classificação dos grupos humanos “[...] entre inferiores e superiores, irracionais e racionais, 

primitivos e civilizados, tradicionais e modernos” (QUIJANO, 2010, p.86). 

Essa classificação construída no período colonial mantém-se pela colonialidade e segundo 

Gomes (2018), embora presente em todos os espaços e sujeitos, opera de forma mais contundente 

em alguns, com destaque para as escolas de educação básica e na produção científica. Nestes 

espaços, “[...] a colonialidade opera, entre outros mecanismos, por meio dos currículos” (GOMES, 

2018, p. 227).  

Mas mesmo que nesses espaços a colonialidade opere de forma mais intensa por meio de 

seus currículos, também é nesses espaços que há (maior) potência decolonial, que “[...] aponta para 

uma dimensão da resistência e reexitência política que vai além dos processos de independências e 

descolonizações que ocorrem nas Américas no início do século XIX e na segunda metade do século 

XX na África, Ásia e Caribe.” (BERNARDINO-COSTA, 2018, p.124). 

Há nos currículos outros conhecimentos, sujeitos, formas de conhecer, modos de ser, viver e 

conviver. E muitas vezes, sua presença potencializa, a (de)colonialidade. Gomes (2018, p.235) diz 

que “só é possível descolonizar os currículos e o conhecimento se descolonizarmos o olhar sobre os 

sujeitos, suas experiências, seus conhecimentos e a forma como os produzem”.  

Ao decolonizar o olhar sobre o outro, valorizando outros conhecimentos e modos de 

produzi-los, colocando em xeque as hierarquias raciais, de gênero, crença, sexualidade... está se 

contribuindo para “[...] concluir o processo incompleto de descolonização, seja nos países latino-

americanos, seja dos países africanos, asiáticos e caribenhos” (BERNARDINO-COSTA, 2018, 

p.124).  

Decolonizar o currículo implica questionar a suposta universalidade de qualquer 

conhecimento, modo de viver e ser, sobretudo, o ocidental/moderno. O modelo ocidental/moderno 
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não é universal, ele foi imposto como universal, mas trata-se de um modo muito particular de olhar 

para o mundo, para a diferença, para o outro. Um modo de olhar para o outro como inferior, 

incapaz, bárbaro, inculto, não civilizado.  O universalismo moderno/ocidental é abstrato e pauta-se 

em “[...] um tipo de particularismo que se estabelece como hegemônico e se apresenta como 

desincorporado, sem pertencimento a qualquer localização geopolítica e desinteressado” 

(BERNARDINO-COSTA, 2018, p.125). Os conhecimentos, modos de ser e viver são todos 

particulares, pertencentes a um determinado grupo, portanto, mais do que relações universais que 

tendem para a comparação e posterior (des)classificação e inferiorização, cabe pensar em relações 

horizontais, particulares e complementares.   

 Assim propomos discutir o currículo escolar no que denominamos neste artigo, com base 

em diferentes autores, de pensamento decolonial, distanciando-nos do universalismo abstrato que 

pretende tornar hegemônico um pensamento que é de um pequeno grupo. Pretendemos afirmar 

outros sujeitos, suas vivências, seus conhecimentos e modos de produzi-los (GOMES, 2018; 

BERNARDINO-COSTA, 2018, p.126). Pretendemos afirmar um currículo decolonial.  

Com base em Santos (1995), pode-se dizer que pensar numa perspectiva de currículo 

decolonial, implica fazer rupturas com os processos que contribuem com a produção de 

epistemicídios, por sinal, muito mais abrangentes que os genocídios. Os europeus eliminaram povos 

porque tinham conhecimentos estranhos, mas também eliminam conhecimentos estranhos, em 

decorrência dessa eliminação de conhecimentos, muitos povos também acabaram sendo eliminados.  

Nesse sentido,   

[...] o epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que 

se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos 

sociais que podiam ameaçar a expansão capitalista ou, durante boa parte do nosso 

século, a expansão comunista (neste domínio tão moderno quanto a capitalista); e 

também porque ocorreu tanto no espaço periférico, extra-europeu e extra-norte-

americano do sistema mundial, como no espaço central europeu e norte-americano, 

contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral 

(étnicas, religiosas, sexuais). (SANTOS, 1995, p. 328). 

Como já destacamos, o currículo escolar pode ser também um lugar de experiências 

decoloniais, portanto, pode seguir um caminho contrário aos inúmeros epistemicídios, aceitando e 

problematizando as diferentes lógicas de produção do conhecimento, de aprendizagem, de modos 

de ser, viver e conviver. Neste sentido, cabe “[...] considerar as iniciativas que foram pautadas na 

solidariedade e na cooperação, na subversão favorecida por práticas comunitárias e desobedientes. 
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Por isso, qualquer proposta educacional terá que partir de uma escuta sensível [...]” (MIRANDA, 

RIASCOS, 2016, p.570).  

Mas decolonizar o currículo e escutar sensivelmente os diferentes grupos e sujeitos, não é 

uma tarefa fácil, pois, historicamente, o conhecimento que não era “[...] suscetível de ser 

apropriado, era violentamente suprimido” (SANTOS, 2019, p. 71), o que significa que nas colônias, 

como o Brasil, os epistemicídios foram muito maiores, e esses continuam por meio da 

colonialidade. Houve e há, conforme o autor, muita violência epistêmica e injustiça cognitiva. A 

“[...] injustiça social global está assim intimamente ligada à injustiça cognitiva global, de modo que 

a luta pela justiça social global também deve ser uma luta pela justiça cognitiva global” (SANTOS, 

2007, p.5). Ainda segundo o autor, necessitamos de um pensamento pós-abissal (que pode ser visto 

como decolonial) para visibilizar o que pelo processo de colonização se tornou invisível, 

produzindo um abismo entre o tipo de conhecimento considerado importante e verdadeiro 

(moderno/ocidental), e os conhecimentos invisibilizados, irrelevantes (de indígenas, negros, 

populares...).  

Como pretendemos argumentar, mesmo em escolas consideradas de baixa qualidade pelas 

avaliações em larga escala, apesar da colonialidade que se expressa também em forma de 

epistemicídios e injustiça cognitiva, há possibilidades decoloniais. Antes de mostrá-las, 

descreveremos as incursões metodológicas.   

INCURSÕES METODOLÓGICAS  

O processo de pesquisa quando envolve seres humanos, pode ser visto como uma “prática 

pedagógica”, pois quando há “[...] interação de sujeitos diferentes e o contato com outra realidade, 

há aprendizagem e ensino de ambos os lados” (STRECK E ADAMS, 2014, p.115), portanto, 

envolve conhecimentos diferentes e reconhecimento.  Em outras palavras, significa aceitar que a 

“neutralidade da pesquisa é uma quimera” (COSTA, 2002, p. 153), pois o “[...] campo de pesquisa 

não é constituído por meros informantes, mas por pessoas que têm as suas maneiras de conhecer e 

produzir saberes que lhes auxiliam no cotidiano, constrói-se outro entendimento das estratégias e da 

metodologia da investigação” (STRECK E ADAMS, 2014p.115). 

Pensando dessa foram, a pesquisa trabalhou com professores e professoras de três escolas da 

Rede Pública Estadual, localizadas na periferia de uma das capitais da região Centro-Oeste do 

Brasil.  As escolas estão entre as dez com mais baixo IDEB localizadas na capital escolhida. Neste 

artigo, em função do espaço reduzido, traremos apenas a fala de alguns professores, de diferentes 
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áreas de conhecimentos, que nos possibilitem mostrar que há potência decolonial nessas escolas. 

Para manter o anonimato, os nomes das escolas e dos professores são fictícios. 

A abordagem metodológica esteve em consonância com os estudos críticos e decoloniais de 

educação, reconhecendo a não dicotomia entre teoria e metodologia e a existência de diferentes 

epistemologias. “O mundo continua mudando. [...] Há muitas e variadas formas de se compreender, 

explicar e conceber as coisas do mundo e da vida” (COSTA, 2002, p. 153). Portanto, a análise aqui 

apresentada é uma das tantas possibilidades de lançar um olhar sobre o que dizem as professoras e 

professores.  

A FALA DOS PROFESSORES E A POTÊNCIA DECOLONIAL 

Como já destacamos, assim como Santos (2019), defendemos a pluralidade epistemológica, 

há uma “ecologia de saberes” (p.28). Reconhecer essa pluralidade, ainda que não seja o único, é um 

passo necessário para pensarmos a potência decolonial, presente em escolas, que avaliadas a partir 

do pressuposto de que há só um conhecimento verdadeiro, são classificadas como sem qualidade. 

Mais do desqualificar as escolas, urge considerar a diversidade de epistemologias e conhecimentos, 

para perceber a “[...] copresença de diferentes saberes e a necessidade de estudar as afinidades, as 

divergências, as complementaridades e as contradições que existem entre eles, a fim de maximizar a 

eficácia das lutas de resistência contra a opressão” (SANTOS, 2019, p.28). 

O professor Luciano, da escola Estrela, leciona as disciplinas de Matemática e Física, mas 

quando fala sobre o processo de ensinar e aprender em sala de aula, afirma: “Eu procuro chamar o 

aluno. Eu vejo que o aluno tem dificuldade, então eu insisto nele, as vezes chegou de eu colocar a 

cadeira perto dele e falar, vamos lá! Vamos fazer! Ali, do lado. Porque as vezes ali ele se solta mais, 

do meu lado do que lá na frente”. Em tempos em que escola é vista como "[...] incompetente e em 

crise sempre que a adaptação à economia e à performance competitiva não [é]  colocada no centro 

de sua missão” (LIMA, 2006, p.27), um professor de Matemática e Física, disciplinas que são 

referência da ciência moderna/ocidental geralmente apontadas como evidência da universalidade, 

neutralidade e imparcialidade, falar de proximidade, de sentar perto, pode ser indício da potência 

decolonial, pois a educação escolar decolonial é “[...] um processo teórico e prático que tem por 

finalidade a humanização da vida, do conhecimento e das relações sociais” (ESTERMANN; 

TAVARES; GOMES, 2017, p. 27). 
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De modo semelhante, a professora Luciana, também da escola Estrela, que leciona Arte, 

afirma que no processo de seleção dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, considera o 

contexto dos alunos e seus conhecimentos: 

Eu levo em consideração o conteúdo que eu tenho que trabalhar dentro das coisas que 

eles já trazem, assim, porque, eles sugerem muitas coisas. [...] Sempre procurar 

conteúdo que eu vou poder associar com a realidade deles aqui. Eles gostam que eu 

vou trabalhar desenho e eu relaciono com algo que eles têm conhecimento e não 

coisas que eles nunca viram e que eles não sabem. Então, sempre trazer algo da 

realidade deles e que eles já sabem.   

Também a professora Melissa, de Língua Portuguesa, da escola Sol, afirma: “ Eu parto [...] 

da realidade dos meus alunos, da realidade da escola para eu trabalhar, para fazer um currículo, 

porque o currículo não é aquela ementa que eles passam para a gente, o que eu faço é colocar dentro 

daquela realidade”. Pode-se observar que as professoras percebem que os alunos têm 

conhecimentos e ao levar em conta esses conhecimentos e a realidade dos alunos, trabalhar os 

conhecimentos curriculares torna-se mais significativo. A realidade dos alunos é cheia de 

conhecimentos, que as professoras, sem estabelecer hierarquias ou processos de classificação, 

colocam em relação, para que haja a construção de outros conhecimentos. Ainda que de forma 

tênue, pode-se dizer que para essas professoras há diferentes conhecimentos. Talvez, essas 

professoras nunca tenham ouvido falar em ecologia de saberes, mas cada uma a seu modo, a 

introduz em sua aula, mostrando que há diferentes conhecimentos e não há razão para serem 

desqualificados.  Com isso, há uma possibilidade decolonial, que inclui a luta “[...] para a 

possibilidade de um modo-outro de vida” (WALSH, 2016, p. 72). 

Um modo-outro de vida que para ser possível supõe a desconstrução da decolonialidade, que 

como aponta Quijano (2010) e outros, assenta-se na hierarquia racial. Hierarquia que em alguns 

momentos é colocada em xeque nas escolas, porque os alunos e alunas se veem empoderadas pela 

presença de uma coordenadora negra, como mostra a fala da mesma professora Luciana:  

Você vê alunos com alguma brincadeira de mal gosto, principalmente, com meninos 

[negros], fazendo brincadeiras, meninas é mais relacionado com o cabelo. Mas você 

vê que muitos alunos já têm esse empoderamento, que enfrentam, que não estão nem 

aí e quando eles já estão desse jeito, eles estão conscientes, aí eles não ligam e os 

outros também param. Aí você percebe que na verdade era meio que uma implicância, 

era só para mexer com o outro, para tentar desestabilizar o outro, ou algo assim. Mas 

em geral eu acho que aqui está nesse estado de se afirmar, eu sou negro mesmo, meu 

cabelo é cacheado e se valorizar. Tem muitos assim, e é interessante, eles veem uns 
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aos outros e aí eles vão se afirmando também e, a coordenadora daqui também é 

negra e valoriza bastante então, é bem legal assim. (Professora Luciana, grifo 

nosso). 

Novamente há de se destacar que nos tempos em que vivemos nos quais a “[...] 

aprendizagem da humanidade, da solidariedade e do bem comum sucumbiram” (LIMA, 2006, p. 

27) e de “[...] uma Pedagogia Contra o Outro" (LIMA, 2006, p.27), a professora dizer que é legal 

ver seus alunos negros afirmarem sua identidade e não aceitarem a identidade produzida no período 

colonial, é um indicativo da potência decolonial em escolas públicas, com baixo IDEB. Pode-se 

dizer que a professora ao valorizar a luta de seus alunos negros, seu empoderamento, aproxima-se 

da “[...] opção decolonial [que] busca dar o devido valor à criação e à imaginação para estéticas 

outras” (BERGAMASCHI; MELO, 2018, 728). Embora os autores estejam se referindo a estética 

indígena, a estética afrodescendente também se situa no campo das outras estéticas segundo a lógica 

da colonialidade, já que na lógica da colonialidade, há uma forma estética superior: a 

ocidental/moderna. Podemos ver na postura da professora, uma potência decolonial, também se 

aceitarmos que: “[...] decolonialidade é visibilizar as lutas contra a colonialidade a partir das 

pessoas, das suas práticas sociais, epistêmicas e políticas” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p.24). 

De modo semelhante Luiz, professor de História e Filosofia da escola Lua, fala da 

importância de desenvolver a discussão racial em sala de aula, ainda que isso possa gerar conflitos, 

posto que esse aluno já vem com algumas práticas culturais, vistas como normas pela cultura (da 

colonialidade) e por isso, às vezes não percebe que são racistas: 

O preconceito cultural existente é muito latente dentro da nossa sociedade e isso 

desemboca em sala de aula. Então, você trabalhar essa questão cultural dentro de sala 

de aula e, as vezes tem que ser um pouco conflitante porque, o aluno traz de casa, ele 

traz do meio familiar alguns aspectos que são culturais da própria família como, por 

exemplo, o próprio preconceito racial. É normal as vezes dentro de uma família fazer 

piada com relação ao negro, ao índio e o aluno traz isso para a sala de aula.  (Professor 

Luiz de História e Filosofia). 

Além disso, assim como os outros professores já citados, para Luiz, é importante trazer o 

contexto, a realidade, a vivência dos alunos: “Primeiro, antes de mais nada eu tento contextualizar, 

trazer para vivência, fazer sentido. Para que que eu vou aprender isso? Então, eu tenho que trazer 

para o real e de acordo com a realidade de cada escola, porque cada escola é diferente da outra”. 

Novamente percebe-se que o professor, assim como os anteriormente citados, parece distanciar-se 

da cegueira epistêmica, que “[...] impede que demandas culturalmente informadas e singularizadas 
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sejam atendidas por arranjos espaciais [e curriculares] mais interessantes e complexos” (FREIRE-

MEDEIROS; NAME, 2019, p.116). No caso da nossa pesquisa, é importante observar como os 

professores e professoras entrevistados apresentam um compromisso com o reconhecimento da 

importância do contexto do aluno e aluna, sobretudo, porque este contexto também produz 

conhecimento. Neste sentido, podemos perceber que há várias possiblidades decoloniais, ou ainda, 

recorrendo a Santos (2007), possiblidades de diminuir o pensamento abissal e de aproximação com 

a justiça cognitiva. Ao trazerem o contexto, a realidade e os conhecimentos de seus alunos, cria-se a 

possibilidade de “[...] combinar a sociologia das ausências e a sociologia das emergências, isto é, a 

denúncia e a alternativa, a crítica e a possibilidade” (SANTOS, 2019, p.352).  

Como disse o professor Carlos, de Geografia, da escola Lua, é preciso trabalhar além do que 

está previsto na disciplina, precisa desenvolver “[...] atividade extra, as vezes trabalhar com eles 

cidadania ou mesmo entre as salas o respeito entre os colegas”. Vários são os pesquisadores que 

apontam que “[...] o projeto de qualidade da educação vigente fundamenta-se em processos de 

exclusão que reafirmam padrões inacessíveis a todos e adequados a apenas um pequeno segmento 

da sociedade brasileira, assim guardando vínculos com fracasso escolar” (ESTEBAN, 2012, p.589). 

Nesse sentido, o professor propor atividades que não estão previstas, desenvolvendo outras 

atividades, em tempos de controle pela avaliação em larga em escala, também pode ser visto como 

potência decolonial.  

Nossa preocupação nesta análise foi mostrar a potência decolonial em escolas com baixo 

IDEB. Com isso, ainda que de forma indireta, também contribuímos para mostrar que as escolas 

não possuem um baixo IDEB pela falta de qualidade de seus alunos, nem de seus professores. 

Professores e alunos estão lidando com conhecimentos outros, conhecimentos sistematicamente 

ignorados pelas avaliações em larga escala, que privilegiam apenas um tipo de conhecimento. Nesse 

sentido, concordamos com Brighent (2017), quando afirma que as avaliações em larga escala são 

um projeto universalizante e colonialista. Portanto, as “[..] notas baixas e os últimos lugares no 

IDEB é uma forma de dizer não a massificação das escolas. Portanto, enquanto persistir a prática 

universalista e colonialista, bem vindas notas baixas!” (BRIGHENT, 2017, p. 402). 

CONCLUSÕES 

 Ao finalizarmos o artigo, consideramos importante destacar que nos tempos atuais de ataque 

sistemático ao que é público e, sobretudo, à educação pública, trazer a sua potência é uma atitude 

ética e política da qual não podemos prescindir. A resistência é cotidiana, sem trégua, não só no 
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sentido de opor-se ao projeto da colonialidade, mas também de mostrar outras possibilidades e 

alternativas: outras formas de poder, conhecer, ser e viver. Pensamos com Santos (2019, p. 352) que 

atualmente, a mais séria deficiência do pensamento crítico eurocêntrico “[...] consiste em centrar-se 

exclusivamente na crítica e na denúncia. A ausência de alternativas só é intelectualmente 

convincente para quem não precisa delas existencialmente na sua vida diária”.  

Nesse sentido, as falas analisadas das professoras e dos professores, situam-se, ainda que de 

forma tênue, na perspectiva da denúncia ao criticarem o racismo, o currículo oficial, mas também se 

situam na perspectiva das alternativas, ao inserirem o contexto e a realidade dos alunos, vendo neles 

conhecimentos importantes a serem incluídos no currículo.  

Os professores e professoras, cada um/uma ao seu modo, ainda que em condições adversas, 

preocupam-se em educar seus alunos, forjando cotidianamente rupturas com o currículo que impede 

o combate à opressão e à colonização dos alunos e alunas. Portanto, pode-se dizer que há indícios 

de lutas decoloniais no currículo escolar, há potência decolonial em escolas “sem” qualidade.  
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Resumo 

O artigo, fruto do projeto de pesquisa com apoio do CNPq, pretende mostrar, por meio da análise de 
entrevistas com professoras e professores que atuam em escolas públicas com baixo Índice de 
Desenvolvimento da Escola Básica (IDEB), que há potência decolonial em escolas (des)classificadas 
pelas avaliações em larga escala como tendo baixa qualidade. Inicialmente trazemos a discussão do 
currículo e da colonialidade. Em seguida trazemos as incursões metodológicas com destaque para a 
escolhas dos sujeitos, instrumento de coleta de dados. Essas incursões metodológicas estão articuladas 
com a concepção teórica que se pauta em autores do campo crítico, sobretudo, em autores da 
decolonialidade. Após, trazemos a análise das entrevistas realizadas com professores que atuam em 
escolas com baixo IDEB.  Argumentaremos que, apesar de essas escolas, segundo a avaliação em larga 
escala, aparecerem como escolas de baixa qualidade, há nelas professoras e professores preocupados 
em educar seus alunos para além do currículo previsto, e não raras vezes, desenvolvem práticas com 
indícios de decolonialidade.  Por fim, apresentaremos algumas conclusões, de caráter provisório, pois 
entendemos, juntamente com os autores e autoras que trouxemos neste artigo, que tanto o 
conhecimento, quanto o currículo, são campos dinâmicos, portanto, sem possiblidade de trazer 
conclusões definitivas e fechadas.  Nesse sentido, as falas analisadas das professoras e dos professores, 
situam-se, ainda que de forma tênue, na perspectiva da denúncia ao criticarem o racismo, o currículo 
oficial, mas também se situam na perspectiva das alternativas, ao inserirem o contexto e a realidade dos 
alunos, vendo neles conhecimentos importantes a serem incluídos no currículo.   

Palavras-chave: Currículo; Decolonialidade; Escola. 

O CURRÍCULO ESCOLAR DA ETNIA GAVIÃO: TENSÕES ENTRE A CULTURA ORAL E A 

BUROCRACIA 

Andréia Maria Pereira – UCDB 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo apresentamos um recorte da pesquisa de doutoramento realizada com 

professores indígenas Gavião que habitam a Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-Paraná/RO.  

Enfatizaremos neste artigo a análise acerca das tensões existentes entre a oralidade e a burocracia 

exigida pelos órgãos oficiais, e que permeia a construção e o desenvolvimento do currículo das 

escolas indígenas Gavião.  

A abordagem da pesquisa é qualitativa e os procedimentos de coleta de dados estão em 

consonância com a mesma. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

com professores indígenas Gavião do Estado de Rondônia e observação dos e nos espaços 

escolares.  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1326 

Os professores entrevistados optaram por manter seus nomes próprios nas entrevistas. 

Foram entrevistados sete professores e uma professora, todos da etnia Gavião e que trabalham na 

escola da sua comunidade.  

Apresentamos algumas tensões vivenciadas pelos professores e professora indígena Gavião 

em relação as imposições burocráticas da Secretária de Estado da Educação de Rondônia, em 

diálogo com nossa opção teórica que aborda os teóricos que defendem a interculturalidade crítica 

articulada com os teóricos que apontam para a construção de um currículo decolonial. 

Em seguida, apresentamos os desafios da construção do currículo intercultural e decolonial 

dos indígenas Gavião. 

Finalizamos mostrando que apesar das angústias e inquietações dos professores indígenas 

Gavião em relação  a inexistência do currículo formalizado de forma escrita em suas escolas, como 

exige a burocracia dos órgãos oficiais, eles têm  definidas as características do currículo que querem 

construir com suas comunidades: um currículo específico, que expresse os aspectos socioculturais e 

linguísticos do seu povo, mas que, ao mesmo tempo, dialoga com as diferentes culturas não 

indígenas. Essas características do currículo possibilita a construção de um currículo intercultural 

crítico e decolonial. Os professores indígenas da etnia Gavião, demonstram, por meio das 

entrevistas e observações que não só reconhecem, mas reafirmam que o currículo, não se reduz a 

supostos conteúdos neutros, estanques, mas que ele está, sobretudo, implicado na produção de 

identidades e diferenças. 

O LUGAR TEÓRICO 

O currículo intercultural crítico estimula “o entendimento e o respeito entre seres humanos 

de identidades étnicas diferentes, ainda que se reconheça que tais relações vêm ocorrendo 

historicamente em contextos de desigualdade social e política” (BRASIL, 1998, p. 24). Diante desse 

contexto, a perspectiva do diálogo é imprescindível para construção do currículo intercultural 

crítico. Nas relações interculturais, o importante “não é compreender só a cultura de lá, nem só a 

cultura de que eu faço parte, mas é sobretudo compreender a relação entre essas duas culturas” 

(FREIRE, 2004, p. 75).  

Quando a escola indígena é um lugar que estimula e prioriza o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, ela se torna um espaço de fortalecimento e afirmação identitária. E, assim, contribui 

para a construção de “um currículo que contemple [...] [os] interesses e necessidades, associados às 
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questões de identidade, diferença e reconhecimento de direitos [dos povos indígenas]” 

(NASCIMENTO, 2017, p. 374).  

O currículo intercultural crítico luta pelo processo de decolonialidade que significa 

transgredir e desmontar a matriz colonial presente no capitalismo. Nesse sentido, a concretização do 

movimento decolonial é a esperança de uma sociedade melhor com autonomia econômica, política, 

social e cultural que foi negada aos povos colonizados pela colonialidade do ser e do poder.  

O processo de decolonialidade está em construção e tem como base um paradigma de 

conhecimento capaz de promover a emancipação social, contrapõe-se ao modelo hegemônico e 

monocultural do conhecimento. A construção de currículos interculturais críticos “apresenta-se 

como um instrumento de luta política dos grupos sociais e étnicos subalternizados ou excluídos no 

processo de colonização” (FLEURI, 2017, p. 291). Afinal, o currículo é um “espaço de legitimação 

e superação, permanência e transcendência, negociação. Sempre um espaço de disputa de múltiplos 

projetos de mundo, de sujeitos, de sociedade” (SERPA, 2011, p. 154).  

Diante das ideias defendidas pela autora, o campo do currículo permite questionar a lógica 

hegemônica de educação escolar, possibilitando a construção de uma educação escolar intercultural 

crítica e decolonial que defende o reconhecimento das diferenças, em que, “na diferença, todos 

podem ampliar as próprias possibilidades de crescimento, sendo mais, sendo únicos e plurais, 

tecendo juntos uma outra história para a humanidade” (SERPA, 2011, p. 156).  

Apesar de se apresentar no decorrer da história como hegemônico, acreditamos em outras 

possibilidades para o currículo. Uma delas são as possíveis infiltrações do currículo intercultural 

crítico como possibilidade de desconstrução da matriz colonial e a construção de uma educação 

decolonial para os povos indígenas.  

O CURRÍCULO ESCOLAR: TENSÕES ENTRE A ORALIDADE E A ÊNFASE BUROCRÁTICA 

Neste item, discutiremos sobre as tensões entre a oralidade e a burocracia imposta pela 

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia aos professores e escolas indígenas. As escolas 

indígenas Gavião ainda não têm seu currículo sistematizado de forma impressa, conforme as 

normas burocráticas da Secretaria, e isso parece incomodar seus professores indígenas. A 

professora Matilde Gavião afirma que estão trabalhando na construção do currículo da escola e  

espera que futuramente a escola do povo Gavião tenha seu currículo próprio que 

conste o histórico do nosso povo e a realidade da nossa comunidade Gavião e 
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construído por nós com a participação da comunidade, professores e demais membros 

da comunidade e junto com a coordenação da SEDUC (Entrevista, 2017).  

Entendemos que a preocupação dos professores e professora indígenas é porque “os povos 

indígenas [estão] inseridos num mundo povoado por instituições burocratizadas” (PETERSEN; 

BERGAMASCHI; SANTOS, 2012, p. 192). No entanto, o fato de a escola não ter um currículo 

sistematizado e impresso não significa que ela não tenha currículo; especificamente nas escolas 

indígenas Gavião percebemos, além da preocupação com a construção de um currículo, 

sistematizado de forma escrita, a  preocupação, recorrentemente expressa nas entrevistas com os 

docentes, foi com a aprendizagem de seus alunos e alunas. O professor Françua Gavião afirma que, 

ao preparar suas aulas, sua maior preocupação é a aprendizagem dos seus alunos e alunas. Quanto a 

essa preocupação, é importante lembrar o que Freire (2011) nos diz sobre o dever da escola de 

respeitar os conhecimentos dos estudantes, sobretudo aqueles construídos socialmente na prática 

comunitária. E também, “discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação 

com o ensino dos conteúdos” (FREIRE, 2011, p. 31). Ele reafirma o que diz o professor Françua no 

sentido de que é importante o aluno e a aluna entender por que está estudando determinado 

conteúdo; isso certamente contribuirá para que a aprendizagem se torne relevante e significativa.  

 Uma preocupação constante, apresentada pelo professor Françua Gavião, é em relação às 

dificuldades dos seus alunos e alunas em relação ao uso da língua portuguesa. Ele afirma que todas 

as explicações sobre os conteúdos trabalhados são feitas em língua materna para facilitar a 

compreensão dos alunos e alunas (2017). O professor José Gavião, também ressalta que, os alunos e 

alunas indígenas não dominam muito bem a língua portuguesa, porque essa não é a sua primeira 

língua. Segundo Baniwa (2006, p. 117), a língua materna [sc. língua indígena] “é um fator 

importante de reprodução e produção dos conhecimentos tradicionais e de incorporação, de forma 

apropriada, dos novos conhecimentos do mundo externo ao grupo”. Por conhecimentos tradicionais 

estamos denominando – segundo Baniwa (2006), Bonin (2012), Bergamaschi (2012), Grupioni 

(2006; 2008), Mandulão (2006) – aqueles conhecimentos originários de cada povo e que são 

passados de geração para geração, através dos mais velhos, que são as pessoas mais conhecedoras e 

experientes da cultura. Como afirma o professor indígena Macuxi,  

Os mais velhos sempre tiveram um papel muito importante na transmissão dos 

conhecimentos aos mais jovens. São eles os responsáveis pelo relato das histórias 

antigas, das restrições de comportamento, das nossas concepções de mundo etc. 

(MANDULÃO, 2006, p. 218). 
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O professor Isael Gavião afirma que o currículo da escola Gavião é construído no coletivo, 

em que os professores escolhem o que podem ensinar na escola e discutem com a comunidade para 

decidirem qual conteúdo deverá ser trabalhado dentro da sala de aula. Ou seja, é preciso decidir 

quais conteúdos fazem sentido e são necessários para a comunidade. Assim como afirma o 

professor indígena Mandulão, “entendemos que um currículo não se resume a uma grade de 

disciplinas, mas na busca de conhecimentos relevantes para nossa sobrevivência enquanto povos” 

(2006, p. 221). Segundo o professor Isael, sua comunidade participa, e, para ele, essa participação é 

muito importante.  

O professor José Gavião diz que o currículo de sua escola “não é 100%”, mas ele existe 

dentro da escola indígena do povo Gavião e está em construção. Destaca a existência e importância 

do calendário escolar específico do povo Gavião que foi construído por eles. 

O calendário escolar faz parte do currículo, e nele está registrada a época de roçado, 

da pescaria tradicional, das plantações, da coleta da castanha. A coleta da castanha é 

uma atividade muito importante que nós fazemos todo ano e ela precisa fazer parte do 

nosso currículo. (Entrevista, 2018).  

Para ele, elaborar o calendário escolar específico para sua escola é uma conquista dos 

professores e professora Gavião muito importante, e com certeza esse calendário faz parte do 

currículo da escola indígena Gavião. O professor Zacarias Gavião também fala com muito orgulho 

sobre o calendário escolar específico que eles construíram. “Um calendário que não deixa de ser 

currículo da escola, porque o calendário é como funciona, respeitando os momentos culturais. 

Existem ocasiões especiais na cultura do povo Gavião” (Entrevista, 2017). O professor explica que, 

em vez de comemorar o feriado de carnaval ou o feriado da Proclamação da Independência que é 07 

de setembro eles os substituem por um feriado específico do povo Gavião, importante para a 

comunidade, e isso é uma concepção de currículo escolar, ressalta ele.  

Currículo da escola, então isso a gente constrói junto com a comunidade. A 

comunidade precisa participar da construção do currículo para entender de que forma 

o professor trabalha e colaborar trazendo um pouco dos conhecimentos da 

comunidade, das pessoas mais velhas da aldeia [sc. pessoas que possuem os 

conhecimentos culturais e tradicionais mais antigos do povo e que é importante 

trabalhar na escola] para fazer parte dessa construção (Professor Roberto Gavião, 

Entrevista, 2018).  

A concepção do professor Roberto reflete uma perspectiva decolonial de currículo, ou seja, 

uma ruptura do currículo monocultural que foi imposto à escola indígena por muito tempo, e a 
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construção de um currículo intercultural que dialoga com diferentes culturas, sem hierarquizá-las, 

ou ainda submeter-se a uma cultura colonizadora, supostamente superior. “O campo do currículo, 

em especial o das escolas indígenas, diz respeito a processos simbólicos – e, portanto, ideológicos – 

de produção de significados, de sentidos de pertencimento” (NASCIMENTO, 2017, p. 377). Esse 

currículo potencializa e fortalece a cultura.  

Quando o professor Roberto se refere à participação da comunidade na construção do 

currículo escolar, os alunos e alunas também estão incluídos. Mas a preocupação com algo escrito 

ainda está presente entre os professores e professora indígenas. Entendemos que essa preocupação 

se originou a partir da implantação do conhecimento formal nas comunidades indígenas, onde 

tradicionalmente a oralidade prevalecia (NEVES, 2009; BONIN, 2012). Com a chegada da escola, a 

cultura escrita também chegou e 

apontavam possíveis impactos que uma tecnologia como a escrita pode provocar em 

contextos que ao longo de sua história utilizaram exclusivamente recursos orais em 

seus processos comunicativos, caso das comunidades indígenas brasileiras [...] 

(NEVES, 2009, p. 186-187). 

Sendo assim, traduzir a oralidade em escrita constitui um desafio para os povos indígenas. 

Trata-se de um processo bastante delicado, porém necessário diante da opção pela educação escolar 

indígena, haja vista que “é a escrita como código a partir do qual a escola institui verdades e 

conhecimentos” (BONIN, 2012, p. 34). Com base nos dados produzidos nesta pesquisa, é possível 

afirmar que, diante desse processo de tradução das lógicas indígenas para a lógica não indígena, há 

um grande esforço dos professores e professoras indígenas em preservar a diversidade e a 

pluralidade de formas de expressão existentes na educação indígena que difere da educação escolar 

indígena. Nas palavras de Sobrinho; Souza & Bettiol.  

A educação indígena organiza-se em processos tradicionais de aprendizagem, que 

envolvem saberes e costumes característicos de cada etnia. Estes 

saberes/conhecimentos são ensinados/aprendidos de forma oral no dia a dia, nos 

rituais, nos mitos e nas distintas formas de organização de cada comunidade 

(SOBRINHO; SOUZA; BETTIOL, 2017, p. 59).  

O professor Zacarias Gavião explica que os professores e professora Gavião já fizeram 

alguns trabalhos e reuniões em que discutiram sobre o currículo da escola. Porém, destaca que na 

escola indígena Gavião “os professores dão aula, tudo certinho, mas poucas vezes sentam para 

discutir o currículo da escola, assim como o regimento da escola. Eu acredito que hoje temos essa 

necessidade. Falta realmente colocar no papel o currículo da escola Gavião” (2017). Ele atribui a 
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ausência do currículo escolar materializado, ou seja, organizado de forma escrita, impresso e 

disponível nos arquivos da escola, à falta de estrutura organizacional e física da mesma.  

Porque não adianta eu falar que existe um currículo, porque a gente não tem essa 

estrutura para discutir o currículo da escola. Tem uns papéis que às vezes a gente 

discute uma vez ou outra, a importância da escola, a importância da participação da 

comunidade dos alunos e tudo mais, mas acaba que cada um vai fazendo seu trabalho, 

prestando serviço para a comunidade e prestando conta para o estado. Esse é o 

currículo que a gente constrói (Entrevista, 2017). 

Diante desse desafio de traduções entre a cultura indígena e a não indígena, “há 

determinados saberes que não são nem da ordem do formal, nem da atribuição docente ou do 

estado, têm a ver com as responsabilidades familiares e sociais no âmbito da cultura” (NEVES, 

2009, p. 252). Os professores, professoras e comunidades indígenas buscam construir um currículo 

intercultural crítico com práticas pedagógicas decoloniais, em que o diálogo e a coletividade são 

essenciais. O professor Zacarias Gavião reconhece que sua escola tem um currículo: “A nossa 

escola tem o seu currículo interno, o funcionamento da escola com a comunidade, mas é meio 

isolado do sistema” (Professor Zacarias Gavião, Entrevista, 2017). Segundo ele, toda atividade que 

eles realizam com os alunos e alunas, se vão fazer alguma festa ou qualquer outra atividade 

referente à educação, todos os professores se reúnem, inclusive de outras escolas indígenas Gavião, 

para organizá-la. Silva ressalta que, “como qualquer outro artefato cultural, como qualquer outra 

prática cultural, o currículo nos constrói como sujeitos particulares, específicos” (SILVA, 2009, p. 

195). 

Então de certa forma estamos trabalhando o currículo da escola, com a cara da 

comunidade, mas é uma coisa interna, uma coisa para a gente. Nós vamos construindo 

nosso currículo interno, cada escola tem seu currículo, ou seja, seu trabalho, sua forma 

de trabalhar que eu considero o currículo e o próprio regimento da escola. Ele só não 

está bem especificado no papel, mas ele acontece na prática (Professor Zacarias 

Gavião, Entrevista, 2017). 

O professor Zacarias Gavião afirma que o sistema (nesse caso, a Secretaria de Educação) 

não quer saber do currículo vivo na comunidade. Apenas encaminha portarias e resoluções para 

todas as escolas exigindo que se cumpra o estabelecido. Sem nenhuma preocupação com as 

especificidades, a mesma determinação é enviada para todas as escolas: “os alunos agora têm que 

fazer isso, os professores têm que cumprir isso, geralmente a SEDUC não se preocupa em saber 

como é que funciona nosso currículo” (Entrevista, 2017). O mesmo professor afirma que, apesar 
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disso, com a participação de toda a comunidade, alunos, alunas e também com a assessoria técnica 

da Secretaria de Educação, construiriam um ótimo currículo.  

Nas diferentes concepções de educação dos povos indígenas, a escola se insere tendo 

um lugar específico, mas não sobreposto às práticas pedagógicas mais amplas. Por 

essa razão, os modos de organização curricular e as práticas escolares precisam ser 

construídas de maneiras variáveis, respondendo às necessidades e anseios de cada 

povo indígena e alicerçada em suas distintas maneiras de pensar e de fazer educação 

(BONIN, 2012, p. 37). 

O direito de utilização de processos próprios de aprendizagem está garantido aos povos 

indígenas na Constituição Federal. Ela também delega aos estados o dever de proteger e respeitar as 

diferentes culturas indígenas, “o que implica ser uma atitude respeitosa dos próprios órgãos 

governamentais no relacionamento com estes povos e no acolhimento de suas demandas” (BONIN, 

2012, p. 37). Essas relações são bastante conflituosas, porém necessárias para que se estabeleça o 

diálogo com a finalidade de diminuir as tensões existentes entre a ênfase burocrática das secretarias 

de educação e as comunidades indígenas que têm suas bases culturais alicerçadas na oralidade. 

Acreditamos que através do diálogo temos avançado, mas vale registrar que precisamos nos 

descolonizar para que o diálogo realmente aconteça e que esse processo não é simples e fácil. Mas 

não podemos desistir.  

A perspectiva de um currículo intercultural crítico possibilita o diálogo entre os diferentes 

sem marginalização. “Faz isso, historicizando, politizando e culturalizando todos os currículos já 

construídos pela maioria das populações e inventando novos e ousados arranjamentos curriculares” 

(CORAZZA, 2002, p. 107). 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, podemos afirmar que a educação escolar, imposta inicialmente pelos 

colonizadores, é atualmente protagonizada pelas comunidades indígenas, que têm ressignificado o 

papel da escola para que ela contemple os conhecimentos tradicionais de cada povo e os 

conhecimentos não indígenas em uma perspectiva intercultural crítica, produzindo, assim, outras 

formas de organização e construção do conhecimento, bem como processos curriculares 

decoloniais.  

Com base nos dados produzidos pela pesquisa, é possível perceber que, há um grande 

esforço dos professores e professoras indígenas, através de suas práticas pedagógicas de 
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construírem um currículo que valorize e preserve a diversidade e a pluralidade de saberes existentes 

em suas comunidades. E assim, transformam a escola, imposta inicialmente pelos colonizadores, 

em mais um espaço de luta e resistência dos Povos Indígenas. 

A pesquisa mostrou que apesar das angústias e inquietações dos professores e professora 

indígenas Gavião em relação à construção do currículo formalizado de forma escrita em suas 

escolas, eles/ela têm bem definidas as características do currículo que querem construir com suas 

comunidades: um currículo específico que expresse sua cultura, sua língua, a identidade do seu 

povo, entre outros.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar as discussões de uma pesquisa com professores indígenas, 
fruto de uma tese de doutoramento que analisa as perspectivas dos docentes indígenas em relação à 
interculturalidade presente nos seus processos formativos, bem como nos currículos que desenvolvem 
na sua atuação docente. Especificamente neste artigo apresentaremos um recorte da pesquisa que 
enfatiza a análise acerca das tensões existentes entre a cultura oral indígena e a burocracia que permeia a 
construção e desenvolvimento do currículo nas escolas indígenas Gavião. A opção teórica aborda o 
currículo em uma perspectiva intercultural crítica e decolonial, ou seja, reconhece que o currículo é 
construído em diferentes contextos, que estes contextos imprimem suas marcas, e que estas 
possibilitam o fortalecimento das identidades e lutas dos grupos socioculturais. A abordagem da 
pesquisa é qualitativa e os procedimentos de coleta de dados estão em consonância com a mesma. Os 
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e observações. A análise mostrou que 
apesar das angústias e inquietações dos professores indígenas Gavião em relação à construção do 
currículo formalizado de forma escrita em suas escolas, como exige a burocracia dos órgãos oficiais, 
eles têm bem definidas as características do currículo que querem construir com suas comunidades: um 
currículo específico, que expresse os aspectos socioculturais e linguísticos do seu povo, mas que dialoga 
com as diferentes culturas não indígenas. Construindo assim, uma educação intercultural crítica e 
decolonial. Os professores indígenas da etnia Gavião, reafirmam que o currículo, não se reduz a 
supostos conteúdos neutros, mas que ele está irremediavelmente intrincado na produção de identidades 
e diferenças. 

Palavras-chave: Professores Indígenas; Currículo; Decolonialidade; Educação Escolar Indígena.  

AS DIFERENÇAS E O CURRÍCULO INTERCULTURAL: O OLHAR DE PROFESSORES E 

GESTORES 

Maria Ivone da Silva – FECRA 

Cladair Cândida Gomes – Professora de Escola Pública 

INTRODUÇÃO 

Este texto, intitulado “as diferenças e o currículo intercultural: críticas, desafios e 

potencialidades” tem como objetivo compreender como gestores e professores se posicionam frente 

às diferenças na escola, em  escolas da rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso do Sul, 

considerando, a urgente necessidade, da construção de uma educação fundada nos princípios da 

igualdade de direitos, que questione, reconheça e valorize as diferenças com o propósito de 

fortalecer os processos de ensino aprendizagem, com vistas a superar os desafios representados 

pelos processos coloniais na formação de professores e na escola.    

Nessa perspectiva compreendemos que as diferenças nos desafiam a questionar as práticas 

homogeneizadoras que atravessam o currículo escolar, no sentido de pensar estratégias para superar 

as ideias preconceituosas impostas ao outro. Diante disso, apresentamos como problematização 
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compreender como os professores e gestores se posicionam frente às diferenças na sala de aula em 

tempos de IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)?  

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas com professoras e 

gestores das escolas lócus da pesquisa. Foram entrevistados ao todo 13 professores e nove gestores, 

mas nesse artigo, em função do espaço, faremos citação a apenas três professores e 3 gestores. 

Nossa preocupação é com as escolas com baixo IDEB, por isso os professores entrevistados são de 

uma escola com baixo IDEB pois são elas que mais sofrem críticas no contexto das políticas 

neoliberais de responsabilização e competição. Mas as escolas de baixo IDEB só existem porque há 

escolas com alto IDEB, por isso, trazemos a fala de três gestores de escolas com alto IDEB, com o 

intuito de possibilitar uma análise mais complexa. Todas as escolas são da Rede Pública Estadual 

de Mato Grosso do Sul. Os nomes citados são fictícios, com o objetivo de preservar o anonimato.  

Os estudos encontram-se fundamentados em Candau (2006, 2008, 2012, 2014 e 2016), 

Canen, (2002), Moreira e Silva (2013), e Walsh (2009) autores que discutem o currículo e as 

interculturalidade a partir da perspectiva crítica. Na discussão do currículo e da avaliação em larga 

escala, é importante ressaltar a articulação dos estudos de Esteban (2012), Freitas (2012), Lima 

(2011), Pacheco (2016).  

AS DIFERENÇAS E O CURRÍCULO 

A discussão sobre currículo e diferenças é uma discussão pertinente e extremamente 

necessária. Considerando currículo como um campo polissêmico de disputa de poderes e intenções, 

nunca estático, pontuamos a centralidade cultural para discutir as questões das diferenças no 

contexto escolar na medida em que nossa compreensão se articula com o que aponta Moreira (2001, 

p. 68):  

Concebo currículo como todas as experiências organizadas pela escola que se 

desdobram em torno do conhecimento escolar. Incluo no âmbito do currículo, assim, 

tanto os planos com base nos quais a escola se organiza, como a materialização desses 

planos nas experiências e relações vividas por professores e alunos no processo de 

ensinar e aprender conhecimentos. Nesta perspectiva, o professor encontra-se 

necessariamente comprometido com o planejamento e com o desenvolvimento do 

currículo.  
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Ou seja, afastamo-nos de toda e qualquer concepção redutora de currículo, seja ela a 

compreensão de uma lista de conteúdos ou de materiais didáticos. Entendemos currículo, também 

com Silva (2011, p. 150), ao afirmar que “[...] no currículo se forja nossa identidade”.  

Conforme Silva (2011) e Pacheco (2005), o currículo é um campo de disputas e, como tal, 

não tem a inocência ou neutralidade afirmada nas teorias tradicionais, isto é, o currículo está sempre 

a serviço de algo ou alguém. Entendendo-o assim, o espaço do currículo escolar é o lócus adequado 

para tensionar as práticas monoculturais na escola, para que se construa um currículo 

inter/multicultural e para que se perceba as diferenças pelas diferenças, e não pelas desigualdades. 

Para Ramos (2011, p. 76), “[...] é possível captar dialeticamente o movimento das instituições da 

sociedade civil, percebendo no seu interior a existência das contradições que permeiam o todo 

social, tornando possível um trabalho crítico-transformador na própria escola”. Acreditando na 

possibilidade da construção desse espaço inter, a escola é um campo para a construção de uma 

sociedade onde haja respeito pela igualdade de direitos, bem como reconhecimento e acolhimento 

das diferenças. 

Faz sentido pensar a educação, o currículo, a partir da perspectiva intercultural de um 

tempo/espaço em que seja possível o diálogo entre diferentes saberes e culturas, como um veículo 

de articulação da diferença com a igualdade de direitos no processo de construção de sujeitos 

cidadãos. Conforme Ramos (2011), apreendemos o currículo como produção que se movimenta em 

uma arena cultural ambivalente e híbrida, na qual as oposições são constitutivas da realidade e não 

polos excludentes, descartando o entendimento da luta hegemônica como superposição ou mesmo 

eliminação daquele que, neste momento, é o mesmo em relação ao qual a diferença é descrita. 

Sendo o currículo um lugar, espaço, território e trajetória permeados por relações de poder 

(SILVA, 2011), é necessário pontuar a necessidade da reinvenção da escola e do currículo para que 

sujeitos mais democráticos e atentos às diferenças possam refletir uma sociedade onde os conflitos 

não sejam invisibilizados. 

Desse modo, a opção nas pesquisas foi de efetuar uma análise sempre vinculada ao contexto 

social, evitando centrar no indivíduo o sucesso ou o fracasso de um determinado processo 

educativo, reiterando a não neutralidade na/da educação. Assim, há uma vinculação crítica que 

questiona as desigualdades e as injustiças sociais, as relações entre conhecimento e poder, 

auxiliando nas discussões de possibilidades de visibilização da diferença no currículo. 

Paralelamente, na crítica ao currículo monocultural e às avaliações em larga escala, que têm 

tomado o centro do processo escolar, há de se observar a replicação de uma cultura preservada e 
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difundida pelas escolas e que, segundo Apple (2006), é mantenedora da hegemonia, uma vez que o 

currículo formal explícito e oculto nos leva a aceitar o lugar destinado às pessoas na sociedade; 

assim, as escolas acabam por fazer, também, seja pela ausência de um currículo, minimamente 

intercultural, seja pela aplicação dos testes em larga escala, um trabalho de filtragem e  de 

reprodução de uma sociedade hierárquica.  

Desse modo, é necessário que o campo crítico seja constantemente articulado ao contexto 

atual, pois as avaliações em larga escala e o currículo monocultural têm trazido uma equalização 

incabível nessa relação entre os diferentes atores escolares, principalmente os estudantes, porque 

tem hierarquizado, a partir de um conhecimento a priori, e classificado os indivíduos, tornando-se 

um currículo excludente. 

AS DIFERENÇAS E O CURRÍCULO: DESAFIOS A PARTIR DO OLHAR DE PROFESSORES E 

GESTORES        

A organização da escola, tal como se apresenta, reflete a organização da sociedade. Assim, 

compreendemos que os constantes deslocamentos geográficos vividos pela sociedade, hoje 

intensificados pelo processo de globalização, vão transformando e diversificando as identidades 

culturais, o que, segundo Silva (2003), pode trazer desconforto em muitos aspectos, tanto para os 

professores, que precisam repensar sua prática para inserir alunos, quanto para os alunos. Nesse 

sentido, a professora Maria afirma que “tinha uma aluna, também, que disse que não entrava na sala 

porque os alunos estavam mangando dela”. O vocabulário diferente e a reafirmação constante dos 

conteúdos hegemônicos fazem com que os alunos “diferentes” se sintam rejeitados, daí a 

importância da problematização dos conteúdos escolares que abordam a pluralidade, para que não 

haja exclusões. Assim, vale ressaltar a afirmação de Sacristán (1995, p. 82):  

A cultura escolar não poderá, em seus conteúdos e práticas, levar em consideração e 

fazer com que os membros de uma minoria cultural se sintam acolhidos, se toda a 

cultura escolar não trata adequadamente o problema mais geral do currículo 

multicultural; e não se pode chegar a esse se não se discute a questão da diversidade 

em geral. 

Abordar no espaço educativo as discussões interculturais leva a necessidade de pensar o 

professor “[...] como pessoa, como sujeito capaz de elaborar e decidir, que interaja  com os demais, 

problematize seu modo de pensar, estimule o outro a fazer o mesmo, de modo a desenvolver uma 

relação de reciprocidade e a produzir significados, teias de significação”. (MOREIRA 2002, p. 26). 

Moreira (2002) propõe olhar o professor também como um produto dessa educação, universalizante 
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e homogeneizante, que no Brasil relegou ao ocultamento a identidade cultural de negros, indígenas, 

homossexuais e outras minorias. Percebe-se, destarte, que os professores vivenciam situações 

perturbadoras, o que os desafia a buscar e desejar novas aprendizagens que os fortaleçam para a 

discussão com – e sobre – as diferenças em sala de aula, conforme afirma a professora Ana: “A 

gente precisa, porque a gente fica sem continuar os estudos depois que se forma. Eu acho que a 

gente tem que estar em constante aprendizado. E é através de uma dificuldade que a gente se sente 

desafiado para buscar formação”. Assim, o professor é convidado a repensar sua prática, para 

atender à pluralidade presente na escola. 

A partir da fala das professoras, verifica-se que trabalhar com as diferenças sem a contínua 

reflexão e preparação para isso gera medo, desconforto e um sentimento de impotência para o 

professor, que, às vezes, pela insegurança, prefere não discutir temáticas que brotam no cotidiano 

da escola e que resultam em conflitos entre estudantes. Essa situação causa um processo angustiante 

para professores e alunos, que não se percebem como sujeitos do processo ensino aprendizagem. O 

professor percebe o desafio e não sabe como responder a ele, e o aluno sente-se marginalizado, 

discriminado e/ou invisibilizado. 

Junto à discussão da invisibilização das diferenças pela ausência de um currículo 

intercultural, vê-se que os gestores, mormente pela pressão que sofrem, têm incorporado a cultura 

meritocrática dos testes em larga escala, o que insufla a competitividade entre as escolas e, em 

decorrência, entre seus alunos, o que, também, invisibiliza os diferentes:  “Penso que sim, por que 

são parâmetros, não é? E parâmetros, se você está bem no lugar, você está bem em qualquer lugar. 

Porque o que é exigido na prova são parâmetros gerais, não são conteúdos específicos da turma” 

(Gestora Amélia). Como salientam os autores do campo do currículo citados no artigo, o parâmetro 

tem sido o homem branco, masculino, heterossexual, da classe média alta, invisibilizando a 

diferença.  

Os efeitos dessa política de mercado traduzem-se em uma prática pedagógica intensificadora 

do trabalho escolar e provocadora de exclusão. Mas, há, nesses contextos, situações que evidenciam 

posturas críticas, mostrando o inconformismo com as determinações verticalizadas da secretaria de 

educação ou com a hierarquização das disciplinas: “É, mas por que não avaliar outras matérias 

também? Está desmerecendo as outras matérias, ou [...] é porque realmente só Português e 

Matemática são fundamentais na vida do ser humano?” (Gestora Marcia).  Tais percepções 

possibilitam inferir que há indagações que superam a transmissão de conteúdos dos testes 

estandardizados. Na era desses testes, o conhecimento fragmentado, porque segue a técnica da 
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objetividade dos itens, também tem trazido à tona críticas, quanto à invisibilização, ainda maior, das 

diferentes formas de conhecer, de produzir conhecimentos e de promover convívios culturais. 

Para os autores Sordi e Freitas (2013), outra qualidade, que não a mercadológica, é 

necessária às avaliações. Essa qualidade deve ser articulada na escola e deve romper com a 

centralização, afinal as relações contam mais que números, logo a avaliação deve ser mais um 

momento de aprendizagem e as particularidades inerentes aos cotidianos escolares devem ser 

consideradas anteriormente ao acionamento desse dispositivo avaliativo mercadológico.  

Outro aspecto observado pelos gestores é o da tensão que sofrem por conta da intervenção 

externa e do excesso de burocracia: “E eu sempre defendi o direito do dinheiro direto para escola. 

Mas eles burocratizaram tanto o processo da merenda escolar, do PDDE e tal. Se quiser, eu te 

mostro o processo da merenda, são 500 páginas. É um desgaste de energia à toa, entendeu? Nada 

contribui para a educação, nada.” (Gestora Amélia). 

Trata-se da vinculação administrativa no trabalho do gestor, iniciada com a interferência das 

Teorias Administrativas no sistema educativo, especificamente, na gestão de escolas (LIBÂNEO, 

2007). Uma gestão de administração “[...] autocrática, vertical e hierarquizada, fundamentada numa 

rede de ensino ou num sistema educacional burocrático e fechado” (ROMÃO; PADILHA, 1997, p. 

91), em que a figura do gestor transparece na tomada de decisões burocráticas, o que dificulta a 

prática de gestão democrática. 

A partir de inferências autoritárias oriundas de um controle central, observa-se a falta de 

autonomia da escola. Lima (2013) faz referência ao quadro de novas políticas, que incluem 

racionalização, avaliação e controle de qualidade, que, sobretudo, reduz a autonomia de professores 

e alunos. A dicotomia conflituosa, administrativo e pedagógico, da gestão resulta, nas vozes dos 

gestores, em intervenções diretas dos órgãos externos na escola, incluindo o processo de escolha 

indireta do gestor via concurso. Todos esses aspectos levam a práticas gerencialistas nas escolas, 

facilitando, inclusive, a incorporação do treinamento das avaliações em larga escala nos diferentes 

espaços escolares. Evidencia-se uma configuração mais autoritária da gestão nas escolas e se 

destacam mais as ações de cunho administrativo, sinalizando a difícil aproximação de uma gestão 

democrática na escola. 
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AS DIFERENÇAS E O CURRÍCULO: POTENCIALIDADES NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

A escola é um espaço plural no qual as diferenças se encontram, dialogam, hibridizam. É 

nesse espaço/tempo que a educação intercultural propõe questionar e tensionar a diferença como 

riqueza, vantagem pedagógica e não como justificativa para a desigualdade, que produz o 

aniquilamento das diferenças. Uma proposta de educação intercultural propõe valorizar o outro, 

sem estabelecer hierarquias, integrando no currículo conhecimentos que pertencem a universos 

culturais diferentes, ou segundo Fleuri (2012, p. 10), a diferentes formas “de saber, ser, estar e 

viver” respeitando, questionando e articulando a bagagem cultural de cada grupo.  

A professora Luana (2016) ressalta a importância em fortalecer o diálogo, a troca no 

processo ensino aprendizagem “[...] tentar introduzir ele [neste caso o aluno nordestino] na nossa 

cultura [sul mato-grossense], também sempre valorizar o que ele sabe dentro da sala de aula”. É 

possível perceber, na fala, uma preocupação inicial de prática que pode ser considerada 

intercultural, destacando o aprender com o outro, em suas diferenças. Essa compreensão exige o 

olhar às diferentes culturas a partir delas mesmas (proposta da interculturalidade). Valorizar e 

questionar as diferenças culturais amplia as possibilidades de construção de aprendizagens 

contextualizadas. Nesse sentido, destacamos a fala da Gestora Amélia que fez uma crítica muito 

pertinente das avaliações externas: 

Desconsidera todas as singularidades, as particularidades; desconsidera os saberes que 

não são saberes oficializados na escola, que, se a gente for sentar aí com crianças que 

vêm de outro universo, por exemplo, o universo indígena, [elas] têm um saber enorme 

para te ensinar, e é desconsiderado nessa avaliação. Porque ela é feita para todo 

mundo, então, isso é ruim. Quem é que sabe mais? Um aluno que tira 5 aqui ou um 

aluno lá do centro da cidade que tem os pais com nível social altíssimo? Que 5 que 

vale mais? Entendeu?  

A gestora percebe que as avaliações podem reforçar o preconceito que existe em relação às 

crianças indígenas de que elas não aprendem e não têm saber. Destaca-se aqui como relevante a 

afirmação de Tápias (2013, p. 129) de que “o diálogo intercultural não pode fluir se não for um 

diálogo livre de preconceitos”. O diálogo intercultural (conforme denominamos) precisa estar 

alicerçado em relações humanas horizontalizadas e não verticalizadas. Candau (2012, p.51) afiança 

que “a perspectiva intercultural quer promover uma educação para o reconhecimento do outro, o 

diálogo entre os diferentes grupos socioculturais”.  
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Aprender com e por meio das diferenças, compreendidas no contexto da interação, do 

diálogo, reconhecendo que não existe uma única ciência e, sim, a pluralidade de conhecimentos 

rompendo com a lógica monocultural permite fortalecer e potencializar as diferenças como 

vantagem pedagógica.  

As entrevistas nas pesquisas, em uma perspectiva crítica do currículo, também 

possibilitaram, em muitos momentos, enxergar as mazelas de estereótipos ditados (que precisam ser 

desconstruídos). O discurso predominante nos espaços escolares pesquisados é do gerencialismo, 

realçado pela competitividade, atualmente, assente em uma relação de poder além da escola. As 

escolas têm considerado a avaliação externa como um instrumento de medição da qualidade, 

quando, na verdade, um teste padronizado e objetivo não mensura nenhuma educação, 

considerando-se os aspectos intrínsecos às práticas das diferentes escolas e contextos. A 

classificação, a dicotomização, o que é bom ou ruim, o que é periferia ou centro, desrespeita, para 

efeitos classificatórios, aspectos socioculturais. 

Outra qualidade, a social, é que abarcaria os diferentes grupos, os tantos aspectos 

socioculturais, e aproximaria a escola de todos. Essa qualidade começa a adquirir, gradativamente, 

forma entre os gestores, seja porque observam aspectos que descaracterizam a uniformidade das 

escolas avaliadas externamente, seja porque discordam de alguns aspectos inerentes aos próprios 

testes, sobretudo aqueles que têm ido de encontro às práticas cotidianas das escolas (aplicadores 

despreparados, testes que não atestam/dão conta de todo o processo de ensino-aprendizagem, duas 

disciplinas avaliadas, responsabilização da escola, entre outros). O dispositivo de homogeneização, 

vinculado à produção de resultados, tem sido tensionado, em uma ressignificação das políticas 

oficializadas nos espaços escolares, conduzindo os microespaços escolares a uma potência pelas 

reações que apresentam. Pequenas ações, como a dos gestores entrevistados subvertem a lógica da 

homogeneização e apresentam outras possibilidades de práticas, voltadas aos contextos específicos. 

Fazem micropolíticas (BALL, 2006), ou seja, ressignificam aquilo que querem e não querem para 

as escolas e seus contextos socioculturais.   

CONCLUSÕES 

 Compreendemos, a partir da fala das professoras e dos gestores que as diferenças ainda 

representam desafios que implicam na superação e desconstrução de um modelo educacional 

engessado na monoculturalidade que insiste em ver as diferenças como problema onde quem não 

aprende é por que tem algum distúrbio de aprendizagem, ou seja, é um doente que precisa ser 
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tratado. Mas pontuamos que foi possível verificar algumas nuances de práticas que podem ser 

consideradas interculturais que mostram que as professoras e gestores estão considerando, ainda 

que de forma muito introdutória, a diversidade cultural e as diferenças como uma ferramenta 

positiva e potencializadora do processo ensino aprendizagem. 

Quanto às políticas avaliativas que têm circundado a escola, observou-se que elas, pelas 

vozes dos gestores, intensificam o trabalho docente e responsabilizam escola e professores pelos 

resultados. Cabe também, no momento atual, ir além de uma perspectiva gerencialista, que tem 

tomado o tempo/espaço escolar, principalmente quanto ao atendimento das prerrogativas das 

avaliações em larga escala, que tem deixado de lado aspectos relevantes de outras práticas 

pedagógicas para uma escola de qualidade social e, consequentemente, democrática. 
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Resumo 

Este artigo reflete a atual discussão acerca da centralidade das diferenças culturais na escola, os desafios 
e as potencialidades do currículo. O estudo fundamentou-se nos campos da interculturalidade crítica e 
da educação crítica. Assim, ao mesmo tempo que evidencia o campo da interculturalidade crítica, em 
que o currículo também é um espaço/tempo de construção de identidades e diferenças, possibilitando 
o fortalecimento do processo ensino/aprendizagem, promove, desdobramentos que apontam para uma 
concepção de currículo que visibilize as diferenças na escola buscando romper com visões 
discriminatórias e/ou inferiorizantes. O campo dos estudos interculturais fundamentou a pesquisa, 
realizada junto às escolas do ensino fundamental, a partir de entrevistas com professores e gestores. O 
objetivo foi compreender como esses sujeitos se posicionam frente às diferenças na escola no contexto 
do IDEB. Houve reflexão sobre a importância do reconhecimento das diferenças culturais, bem como 
da construção de um processo de convivência na escola, ressaltando os desafios vivenciados no 
cotidiano da escola e inclusive como possibilidade de fortalecer a aprendizagem. No estudo, foram 
articuladas discussões, principalmente quanto à perspectiva intrínseca, excludente e meritocrática das 
avaliações em larga escala, concluindo que tais avaliações realçam a individualidade e a competitividade, 
afastando a possibilidade de uma escola solidária e visibilizadora da diferença. Os resultados 
evidenciaram que as professoras e os gestores, geralmente, não percebem as diferenças culturais como 
fator positivo para o processo educativo, mas, sobretudo, os gestores criticam o excesso de trabalho 
burocrático em detrimento do pedagógico. Apesar disso, é possível perceber nuances de práticas 
pedagógicas cotidianas que se aproximam da interculturalidade crítica e o desejo em aprender com e a 
partir delas.   

Palavras-chave: Currículo; Diferença; Escola. 
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Resumo  
O painel contempla, em suas discussões, traduções curriculares que escapam aos enquadramentos 
normativos no campo do currículo. O painel enseja problematizar a normatividade curricular hegemônica 
e a naturalização que esta faz das noções de desenvolvimento e universalidade – esta última 
compreendida como um “para todos”. Os textos do painel suspeitam da normatividade reproduzida 
por documentos curriculares, que de algum modo são centralizadores e desenvolvimentistas, como a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC-2018), que pressupõe “para todos” “aprendizagens 
essenciais” e a ideia de “desenvolvimento” como norteadora no processo educacional (BRASIL, 2018, 
p. 7). O que esconderia este “para todos”? A que serviria a lógica do desenvolvimento na produção 
curricular? Quais são seus desdobramentos para a alteridade indígena, negra, quilombola, campesina, 
ribeirinha, favelada, LGBTQI? Que resistências são produzidas no bojo destes desdobramentos? 
Enveredando nestas questões, o painel propõe o etnoenvolvimento curricular como enunciação e tradução 
cultural outra que reivindica a diferença na produção curricular. O etnoenvolvimento curricular acena para 
currículos outros, currículos como significação e enunciação culturais, etnocurrículos ou ainda currículos 
etnoenvolvimentistas, como indica o primeiro texto. Neste texto “Agenciamentos akrãtikatêjê e 
etnoenvolvimento curricular” se discute o etnoenvolvimento curricular a partir dos agenciamentos das populações 
tradicionais indígenas, como o Povo Akrãtikatêjê no Vale do Tocantins-Araguaia, Sudeste do Pará. Não 
obstante, aos diversos paradigmas de desenvolvimento que se reverberam em políticas de precarização 
para os modos de vida das populações tradicionais, os Akrãtikatêjê resistem e promovem agência, entre 
outras formas na educação escolar por meio de uma produção curricular outra, “currículos 
diferenciados”, nomeado no texto como currículos etnoenvolvimentistas. O segundo texto “Lei 10.639 e a 
produção curricular: aquilombar para educar?”, compreende o etnoenvolvimento curricular a partir de 
currículos aquilombados e problematiza a produção curricular no contexto da Lei 10.639/2003. 
Quebrando a fixação de sentido de currículos normatizadores e prescritivos cristalizados pela legislação, 
a importância da Lei 10.639 é ressemantizada no texto à luz da questão da diferença. A proposta de 
aquilombar o currículo é um convite do texto à significação, enunciação e emersão na diferença no 
processo educacional de uma escola em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O currículo aquilombado 
na escola são as suas traduções e produções curriculares etnoenvolvimentistas. O terceiro texto “Currículo 
como enunciação cultural: Possibilidades de dialogar com a escola indígena” esforçando para 
estabelecer interlocuções com os etnocurrículos das escolas indígenas no Amazonas concebe o currículo 
como enunciação cultural. O currículo seria um campo em constante disputa com múltiplas correlações 
de forças, concebê-lo como enunciação cultural em dinâmicas de produção de sentidos (MACEDO, 
2012), permite a emersão da diferença no discurso. Nestes termos, o etnoenvolvimento curricular seria a 
enunciação cultural e espaço da diferença. 

Palavras-chave: Currículo; Etnoenvolvimento curricular; Diferença; Currículo aquilombado; Enunciação 
cultural. 

AGENCIAMENTOS AKRÃTIKATÊJÊ E ETNOENVOLVIMENTO CURRICULAR 

Ronnielle de Azevedo-Lopes – FPA 

INTRODUÇÃO 

Significantes como “desenvolvimento”, “Progresso”, “humanismo”, “desenvolvimento 

humano”, “desenvolvimento nacional”, “capital humano”, entre outros do mesmo gênero, não 

obstante aos eufemismos, foram/são reiteradamente mobilizados para promover esquemas 
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normativos coloniais que resultam (ou pelo menos quase sempre) na precarização dos modos de 

vida de populações tradicionais e na tentativa de apagamento da diferença. Em nome do 

desenvolvimento como projeto civilizatório humanista – um poderoso discurso da metafísica 

ocidental₁ –, a colonialidade se articula homogeneizando relações heterogêneas e exterminando 

existências que não se enquadram em tal discurso. No que toca a educação escolar, o 

desenvolvimento enquanto projeto civilizatório humanista, doravante neste ensaio paradigma do 

desenvolvimento ou simplesmente desenvolvimento, se impõe por meio do conhecimento técnico-

científico expresso na normatividade curricular hegemônica como o principal argumento moderno 

do “nós” ocidentais frente “eles” – os “outros” deste “nós” (AZEVEDO-LOPES, 2019). 

Entre os desdobramentos do paradigma do desenvolvimento para as populações 

tradicionais, como o Povo Akrãtikatêjê₂ – povo Jê-Timbira que habita o Vale do Tocantins-

Araguaia –, encontram-se enquadramentos normativos (BUTLER, 2015, 2018) que se desdobram 

produzindo “diferencialmente a precariedade” (BUTLER, 2018). Porquanto, a lógica do 

desenvolvimento implica na precarização dos modos de vida de populações indígenas, não raro 

reeditando sobre estas todas as formas de violência e o estado de exceção: “O tempo da ditadura 

não acabou para nós. Ainda existe para nós. Estamos vivendo o mesmo tempo” (TÔNKYRÉ, 

2018b). 

No âmbito da educação escolar, especificamente na esfera curricular, o desenvolvimento é 

usado em operações governamentais e de mercado para tentar impor às comunidades tradicionais 

um discurso de conhecimento universal e necessário às aprendizagens básicas de todos os 

indivíduos, bem como na defesa de um currículo centrista e desenvolvimentista: “A Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2018, p. 7, grifos do texto). A pressuposição 

acerca de “aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver” se vincula à ideia de 

“desenvolvimento” no texto da BNCC e se desdobra no intento de ser “Referência nacional para a 

formulação dos currículos dos sistemas...” (Idem); e neste sentido, um paradigma – todavia às 

“especificidades” que a legislação₃ resguarda às comunidades indígenas – que norteia os mais 

distintos modos de produção curricular nas escolas indígenas. Os efeitos não poderiam ser outro 

senão a violência cultural e gnosiológica às populações tradicionais. 

A mesma pressuposição e violência são assumidas pelos estados da federação, tal qual no 

ensejo da Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC-PA) em transpor – à reveria do 
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Parecer nº. 14/1999 CNE/CEB – “uma matriz curricular” à Escola Akrãtikatêjê em Bom Jesus do 

Tocantins-PA, às proximidades de Marabá-PA. Não obstante à violência, os Akrãtikatêjê resistem e 

promovem seus próprios agenciamentos. Na narrativa de Tônkyré Akrãtikatêjê (Kátia Silene 

Valdenilson), a cacique da Aldeia Akrãti e sua principal liderança, acerca de sua resposta aos 

técnicos da SEDUC-PA: “A ‘matriz curricular’ vai ser de acordo com a nossa cultura” 

(TÔNKYRÉ, 2018b e 2019). 

A noção de desenvolvimento oblitera a “colonialidade do poder” (QUIJANO, 1991) nas 

relações com as populações indígenas, bem como a ausência de envolvimento com a diferença. 

Neste âmbito todo paradigma de desenvolvimento é um des-envolvimento, uma privação ou 

tentativa de apagamento da possibilidade da diferença. Todo desenvolvimento é, de algum modo, 

uma falta de envolvimento. Nestes termos, diante do desenvolvimento como projeto civilizatório 

humanista proponho o envolvimento, um envolvimento outro com os modos de vida que não se 

enquadram na normatividade estabelecida pelas relações coloniais. Evoco tal envolvimento com a 

diferença nas comunidades tradicionais como etnoenvolvimento (AZEVEDO-LOPES, 2018, p. 22). 

Se do paradigma do desenvolvimento desdobram-se currículos desenvolvimentistas e totalizantes – 

quase sempre eficientistas ou supostamente emancipatórios, porta-vozes da educação escolar 

hegemônica –, do etnoenvolvimento decorrem currículos etnoenvolvimentistas, o etnoenvolvimento 

curricular, emblema da educação indígena. Os currículos etnoenvolvimentistas são produções 

curriculares outras que surgem de envolvimentos com as singularidades de cada comunidade 

tradicional; não deixam de serem traduções de experiências culturais da diferença, topologias 

imprevisíveis da outreidade, e, portanto, agenciamento desta: “O currículo nosso está de acordo 

com o nosso projeto. Todo o currículo está de acordo com nosso projeto, com nosso calendário; está 

de acordo com a nossa cultura” (TÔNKYRÉ, 2018a). 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Compreendo o desenvolvimento enquanto projeto civilizatório humanista como expressão 

do poder metafísico-colonial, da metafísica ocidental (HEIDEGGER, 1967; 1969; 2014; 

DERRIDA, 1991), e como tal para as populações tradicionais, uma articulação da colonialidade 

(QUIJANO, 1991; DERRIDA, 1992). Entre outras formas, o desenvolvimento se sedimenta em 

enquadramentos normativos curriculares como a proposta da BNCC (2018) e o discurso 

meritocrático em educação que se reverberam na tentativa de homogeneizar saberes e vivências de 

comunidades tradicionais. Em interlocução com lideranças do Povo Akrãtikatêjê, como Tônkyré 
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Akrãtikatêjê, a pesquisa se propõe a discorrer acerca do etnoenvolvimento, um envolvimento outro 

com a diferença reivindicado pelas populações tradicionais. 

Ao questionar a ideia de desenvolvimento como um paradigma dado na cultura hegemônica, 

com o auxílio de sábios/as e pensadores/as indígenas – Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Tônkyré 

Akrãtikatêjê –, o ensaio aposta na noção de etnoenvolvimento. Etnoenvolvimento acolho como 

engajamento das comunidades tradicionais em suas expressões de vida, entre elas no currículo, o 

que por meio de seus próprios agenciamentos coloca em suspeita a lógica desenvolvimentista e suas 

políticas de precarização para o mundo. O etnoenvolvimento, envolvimento outro e tradução 

cultural da diferença, não deixa de ser uma denúncia à colonialidade escamoteada no paradigma do 

desenvolvimento: 

A gente foi colonizado pela ideia do desenvolvimento. Será que não está na hora da 

gente pensar em envolvimento com o mundo que nós compartilhamos? Se a gente 

buscar o envolvimento, talvez volte a dar sentido para os povos originários, as suas 

formas de organização, seu jeito de pensar o bem-estar, seu jeito de pensar o que é 

necessário para a gente viver (KRENAK, 2019a, p. 23-4). 

A noção de desenvolvimento aceita e naturalizada por teorias e por normatividades 

curriculares é questionada no ensaio. Para tanto, a pesquisa dialoga com autores como Jacques 

Derrida (2007) e Elizabeth Macedo (2012 e 2017) ao discutir a questão da diferença; Butler (2015 e 

2018) e Foucault (2005 e 2016) ao tratar de poder, normatividade e dispositivo; Krenak (2019a e 

2019b) e Davi Kopenawa (2015) ao questionar as políticas de desenvolvimento e seus reflexos para 

os modos de vida de populações tradicionais indígenas; Elizabeth Macedo (2012 e 2017) e Sandra 

M Corazza (2016) ao abordar enunciação cultural, currículo e diferença; Roberto Sidnei Macedo 

(2016) etnocurrículos. 

A LÓGICA DO DESENVOLVIMENTO E O AGENCIAMENTO CURRICULAR 

AKRÃTIKATÊJÊ  

Tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), como a BNCC (2018) ou ainda o discurso das Secretarias Estaduais de Educação, como a 

SEDUC-PA, acerca de uma “matriz curricular” ideal para as comunidades tradicionais, mesmo 

partindo de contextos e pressupostos distintos se aproximam quanto a ideia de desenvolvimento 

assumida, a qual pressupõe um horizonte universal, o “para todos”. A pretensão de universalidade 

por meio de uma centralidade curricular orientada pelo paradigma do desenvolvimento é aceita por 

distintas matrizes teóricas e normatividades curriculares. A aceitação do desenvolvimento enquanto 
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projeto civilizatório humanista no processo educacional hegemônico parte do tríplice credo: 1. O 

conhecimento, principalmente o tecnocientífico, é central (gnosecentrismo) no processo 

educacional; 2. Há uma primazia na educação, o ensino (ou a aprendizagem ou ainda técnicas 

fluidas de ensino); 3. O Progresso é algo dado e continuum no ensino. O resultado do trinômio 

conhecimento técnico, ensino (e/ou-técnicas-de-ensino) e Progresso seria assumido e naturalizado 

pela normatividade curricular hegemônica: 

Questionar o paradigma do desenvolvimento, sobretudo em educação, é questionar o 

gnosecentrismo, a noção de progresso e o tempo como continuum e meramente dado 

ao Sujeito do Conhecimento, o suposto senhor da história... O gnosecentrismo e a 

noção de Progresso seriam materializados na educação, quer dizer, na educação 

assumida como ensino ou ensino-aprendizagem. Do ensino – no caso uma ideia de 

ensino ou meramente técnicas de ensino – se chegaria à aprendizagem. Da 

aprendizagem o desenvolvimento, e deste a coroação do conhecimento e assim 

novamente o Progresso. A normatividade curricular por meio de currículos 

centralizadores e desenvolvimentistas seria a garantia deste processo... Conhecimento, 

Progresso e ensino (ou ensino-aprendizagem) ao serem operados dentro do 

desenvolvimento como projeto civilizatório humanista tornam-se dispositivos do 

poder metafísico-colonial acionados e absorvidos como naturalmente dados. O que 

configura em violência para a alteridade (AZEVEDO-LOPES, 2019). 

A crença na tríade – conhecimento técnico, subsunção da educação a ensino e o Progresso 

como simplesmente dado no ensino – se desdobra em enquadramentos normativo-curriculares 

desenvolvimentistas e meritocráticos. Colocar em dúvida tal crença e suspeitar de seus princípios e 

desdobramentos implica em questionar os esquemas normativo-curriculares que tentam suturar a 

diferença e violentar a outreidade indígena. Questionar os enquadramentos normativos no tríplice 

credo da educação escolar oficial pode fazer com que a diferença emerja em traduções curriculares 

outras: 

Minha preocupação aqui é não apenas recuperar a distinção entre educação e ensino, 

mas também entender essa distinção como crucial para que a diferença possa emergir 

no currículo. Assumindo que sem diferença não há educação, defendo que a escola, 

para educar, precisa colocar o ensino sob suspeita. Se isso não significa deixar de 

ensinar, significa, pelo menos, retirar o ensino do centro nevrálgico da escola 

(MACEDO, 2012, p. 719). 

Não obstante aos enquadramentos normativo-curriculares que intentam universalidade e 

nivelamento discursivo em nome do desenvolvimento, as comunidades tradicionais indígenas, 
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como o Povo Akrãtikatêjê, promovem suas próprias articulações e agenciamentos em vista de uma 

educação escolar que expresse suas vivências culturais e educacionais. Diversas vezes ouvi 

Tônkyré Akrãtikatêjê (2016, 2017, 2018a, 2018b, 2019) falar em currículo diferenciado e escola 

diferenciada, assumindo que o currículo da escola Akrãti é construído pela própria comunidade e 

que sua escola parte das vivencias culturais do seu povo. Neste sentido, o currículo Akrãtikatêjê é 

uma tradução das experiências do Povo Akrãtikatêjê: “O currículo nosso está de acordo com o 

nosso projeto. Todo o currículo está de acordo com nosso projeto, com nosso calendário; está de 

acordo com a nossa cultura” (TÔNKYRÉ, 2018a). Tal curricular coloca em suspenso a lógica 

desenvolvimentista dos enquadramentos normativos em currículo e acena para a diferença por meio 

do etnoenvolvimento. 

Não seria possível o entoenvolvimento curricular sem uma escola heterotópica que 

convidaria à expressão da diferença; escola diferenciada nos diz Tônkyré: “A nossa escola é 

diferenciada! Porque a nossa escola ela tá ligada aos nossos projetos e nosso modo de vida. Por isso 

que a nossa escola é uma escola diferenciada” (2018b). A escola diferenciada Akrãtikatêjê 

expressaria os modos de vida da comunidade, seus projetos, sua estética, seus intentos, sua cultura. 

Nas palavras de Kupepramre Valdenilson Toprawere, filho de Tônkyre e professor na escola: “A 

escola é diferenciada também no sentido da cultura, ela é mais uma ferramenta de incentivo à 

cultura, aonde nós aprendemos a cantar, aprender o artesanato, aprender a escrever a nossa própria 

língua, a história do povo”. A educação escolar diferenciada, defendida pelo Movimento Indígena, 

expressaria a educação indígena₄. Desta feita, a escola diferenciada Akrãtikatêjê, reiterada em 

diversos discursos da comunidade, seria o cenário para um currículo outro – enunciação cultural, 

etnoenvolvimento – que rasuraria a normatividade curricular hegemônica reivindicando a diferença. 

O currículo como expressão da diferença estaria conectado à escola, espaço da diferença. Neste 

sentido, a escola diferenciada seria uma escola outra, contra-hegemonia, lugar do currículo outro, 

igualmente contra-hegemônico: 

Quando a gente fala de escola diferenciada, eu falo muito. Esse aprendizado é 

diferenciado, porque a nossa casa é de palha, não é por que o espaço não é adequado, 

mas sim uma escola diferenciada porque nós temos a opção a autonomia de escolher o 

que queremos estudar e isso é uma escola diferenciada. Porque lá o mundo do kupên 

[os brancos], eles estudam muito livro, uma História que não é verdadeira. A nossa 

escola ela estuda a história verdadeiras, não são mitos, é coisas da realidade, são 

coisas do dia a dia, com rituais que acontecem com o nosso povo, por isso que a nossa 

escola é diferenciada, o privilégio que cada aluno tem em ter um professor só pra si, 
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porque se tiver um aluno que tem dificuldade, ele vai ter uma professora só pra ele, e 

assim poder superar, e junto com os outros ver onde está a dificuldade, porque aquele 

aluno não tá evoluindo... Eu quero aquele aluno falando, eu quero aquele aluno 

preparado porque aqui não é só formação do aluno, mas sim de liderança  

(TÔNKYRÉ, 2019). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Ao levantar a problemática norteadora da pesquisa, a relação entre enquadramento 

normativo-curriculares e traduções curriculares indígenas – etnoevolvimento curricular –, a 

investigação trabalha com fontes diversas: bibliografia, rodas de conversas, diálogos e documentos 

curriculares. A pesquisa assume que as lideranças, sábio/as e professores/as indígenas não são seus 

objetos ou tampouco seus “Sujeitos”. Todavia, interlocutores/as e referenciais no processo de 

compreensão de currículos etnoenvolvimentistas. Nestes termos, os interlocutores/as da pesquisa em 

suas reflexões apontaram a importância da tradução curricular assumida como um agenciamento 

Akrãtikatêjê. Por meio de diálogos e registros experimentei os agenciamentos e a potência 

discursiva da comunidade: “Isso significa que a cultura ainda está no meio de nós. A cultura está 

no meio de nós, só está adormecida, só falta você praticar. Porque tudo que você pratica você fica 

bom” (TÔNKYRÉ, 2018a). 

A pesquisa não separa teoria e prática, tampouco promove incursões dialéticas. Assim a 

empiria realizada encontra-se intimamente conectada com a bibliografia estudada e a autobiografia 

dos participantes. Cabe enfatiza que a empiria da pesquisa se delineou a partir de rodas de 

conversas com os/as agentes-da-pesquisa, diálogos com lideranças da comunidade, análises 

documentais e bibliográficas. Olhar autobiográfico percorrem todas as etapas da pesquisa. Foram 

feitos registros diversos das falas dos interlocutores/as. Tais registros resultaram em um pequeno, 

mas demasiadamente rico acervo que vem orientando a escrita de ensaios como este. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A empiria da pesquisa se desdobrou na escrita do ensaio em que à lógica do 

desenvolvimento é colocada sob suspeita por meio dos agenciamentos Akrãtikatêjê, o 

entoenvolvimento da comunidade. Foram marcadas reuniões por parte da comunidade acerca das 

discussões e o seu aproveitamento na escola da aldeia. Fui convidado a participar e contribuir em 

reuniões pedagógicas na escola com os/as educadores/as da aldeia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há uma forma única de curricular. Cada povo, cada comunidade promove seus próprios 

agenciamentos em educação; cada experiência educacional é, portanto, radicalmente singular. Desta 

feita o que proponho como etnoenvolvimento aponta para relações singulares que acontecem em 

cada cultura. Etnoenvovimento é um engajamento com o lugar, com o rio, com a Terra, com o 

território, com o povo, com a aldeia, com o quilombo, com a comunidade, com os saberes e 

vivencias da comunidade, com a educação... com o outro; são experiências de reivindicação da 

diferença por meio das traduções culturais de cada coletivo envolvido. As traduções culturais 

curriculares que se engajam com a diferença são evocadas justamente como etnoenvolvimento 

curricular. 

A partir de agenciamentos culturais, o etnoenvolvimento curricular seria a reivindicação de 

produções curriculares que escapam aos enquadramentos normativos e centristas em currículo. O 

etnoenvolvimento curricular não se esgota no paradigma do desenvolvimento; apontam para 

currículos outros, “diferenciados” em relação à educação escolar hegemônica. Nestes termos, o 

etnoenvolvimento curricular é a agência no campo do currículo das populações tradicionais. 

Segundo Tônkyré (2018a): 

Aonde eu falo que o currículo nosso, Estado, professor, branco, kupên, não tem como 

eles entender nóis. Eles tinha só que escutar e respeitar o tempo. Se eles entendessem 

nóis, como a gente pensa, como nós queremos. Porque nós temos uma sabedoria, uma 

visão enorme. Porque nóis enxerga longe, nóis sabe a necessidade que cabe pra nóis: 

de nóis viver bem, tá bem com a nossa terra, de tá bem com a natureza, de nós não 

prejudicar a nossa natureza. É muito difícil alguém vim ensinar nóis. É mais fácil nóis 

aprender todo mundo junto; servir como uma escola. 

Reivindicar uma educação escolar outra – “diferenciada” para usar as palavras de Tônkyré e 

do Movimento Indígena materializadas no Parecer nº. 14/1999 CNE/CEB– que respeite as 

singularidades e vivencias culturais demanda currículos etnoenvolvimentistas: “o currículo tem que 

ser da nossa autonomia, do nosso pensar, do nosso jeito, como nós se sinta bem. Não tem que ter 

tempo e nem hora” (TÔNKYRÉ, 2018a). Currículos não centralizadores e produzidos pelas 

próprias comunidades tradicionais; etnocurrículos, currículos outros que escapam à lógica do 

desenvolvimento e de controle do Estado e do mercado. Portanto, tais traduções curriculares 

Akrãtikatêjê seriam expressões dos agenciamentos do povo. Mais uma vez nas palavras de Tônkyré: 

Então eu falo assim que ninguém entende nóis. Ninguém vai entender nós indígenas. 

Se os brancos, os kupên, o Estado, ele tivesse um tempo para entender nós indígena, 
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para escutar nóis, respeitar nosso tempo, respeitar o nosso querer e respeitar o nosso 

saber eles já teriam pensado num currículo. Por isso que, não existe como branco e o 

Estado fazer um currículo. Tem que ser feito pela própria nossa mão do indígena. 

Porque é nos que sabemos determinar nosso currículo, da maneira que nóis queremos, 

da maneira que nóis achar (Idem). 

Notas de fim 

₁ A metafísica ocidental, conforme Heidegger (1967; 1969; 2014), seria a história do esquecimento do ser – diferença 
ontológica e acontecimento apropriador. Para Jacques Derrida (1991) é a “mitologia branca” da qual Heidegger também 
não escapa. Para Derrida a metafísica intenta nivelar e suplantar a diferença no mesmo. 
₂ Povo designado por etnolinguistas e antropólogos como Jê-Timbira – falantes Timbira – e pertencentes ao “tronco” Jê. 
A autodeterminação “Akrãtikatêjê” provém de Akrãti “montanha”; katê “o que detém domínio”, o “dono”; e jê “gente”, 
“o povo”, “nós”; o povo que domina as terras da montanha – o povo da montanha. Com os Parkatêjê (povo que domina 
a jusante) e Kyikatêjê (povo que domina a montante) são nomeados ainda como Gavião, Timbira Gavião, no caso, os 
“Gaviões das matas” ou “Gaviões do Oeste” (NIMUENDAJU, 1946) que habitam o Vale do Tocantins-Araguaia. 
Atualmente estão localizados na Terra Indígena Mãe Maria (T.I.MM) no município de Bom Jesus do Tocantins-PA, às 
proximidades de Marabá-PA. 
₃ A começar pelo Art. 210 da Constituição Federal de 1988 “processos próprios de aprendizagem”, passando pela Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) o Art. 78 e o Art. 79 que destaco o inciso III 
“desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades”. Os Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação Básica (CEB) como 
o nº 14/1999 e a Resolução nº 3/1999 CNE/CEB, entre outras fruto das conquistas do Movimento Indígena no país em 
vista de uma “educação escolar diferenciada”. 
₄ A educação indígena expressa os costumes e modos de ser das populações indígenas. A educação indígena perpassa a 
educação escolar nas aldeias. A educação escolar diferenciada, diferentemente dos modelos hegemônicos de educação 
escolar nas aldeias – intenta estar em sintonia com a educação indígena. Se a educação escolar nas aldeias apontava 
para a violência gnosiológica aos povos indígenas por meio da escolarização – não raro atrelada à evangelização –, a 
educação escolar diferenciada reinventa a escola por meio de agenciamentos e traduções culturais da própria 
comunidade. 
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Resumo 

O ensaio problematiza a noção de desenvolvimento como projeto civilizatório humanista, assumida 
como algo simplesmente dado, pela normatividade curricular hegemônica e, desdobrada na 
precarização das populações tradicionais. Em diálogo com comunidades tradicionais no Vale do Tocantins-
Araguaia, como o Povo Akrãtikatêjê, encontra-se como horizonte de afirmação da diferença, o 
etnoenvolvimento, um envolvimento outro com a cultura e com o lugar. O Povo Akrãtikatêjê promove seus 
próprios agenciamentos e resistem às investidas desenvolvimentistas, entre elas no campo do currículo. 
Não obstante a insistência em currículos desenvolvimentistas e centristas pela normatividade curricular 
hegemônica, o texto enuncia o etnoenvolvimento curricular, traduções curriculares da cultura e dos modos de 
vida de populações tradicionais, como os Akrãtikatêjê, que reivindicam a diferença nas escolas de suas 
comunidades. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Etnoenvolvimento curricular; Agenciamentos Akrãtikatêjê. 

A PRODUÇÃO CURRICULAR NO CONTEXTO DA LEI 10.639: AQUILOMBAR PARA 

EDUCAR? 

Luciane Silva – SEEDUC/RJ 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa iniciada em maio de 2019, cujo foco é a Lei 

10.639/03 e como a sua produtividade curricular pode ser constitutiva da diferença. 

[...] os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a 

ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, 

assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos (FREIRE 1996). 

É a favor da diferença e pela diferença, assumindo-me eticamente no meu exercício do 

magistério que me desloco nesse movimento de acreditar em possibilidades de construções 

dialógicas e radicalmente éticas, no contexto escolar. De forma que, os alunos e alunas, seres 
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inacabados como eu, que por mim passarem, possam ser capazes de elaborar e reelaborar narrativas 

de si, desapartadas de construções limitantes, essencialistas e generalizantes. 

Diante disso, a temática dessa pesquisa se propõe a investigação das questões exploradas na 

contemporaneidade entre a legislação referida e a produção da diferença. Problemáticas que 

envolvem a necessidade de abordagens antirracistas no contexto escolar, alijadas de concepções 

universalistas de cultura e identidades curriculares. Com foco na diferença, conforme MACEDO (p. 

736, 2012) “Não uma diferença específica que se estabelece entre dois ou mais idênticos, mas a 

diferença em si, o diferir que é próprio dos movimentos instituintes, das enunciações e da cultura.”  

A obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura afro-brasileira se consolida 

em um momento no qual, toma corpo na arena política brasileira o debate institucionalizado sobre 

diversidade cultural e políticas de identidade. Estas denunciam a monoculturalidade dos currículos 

baseados numa cultura geral e oferecem alternativas baseadas no pertencimento dos sujeitos a um 

determinado grupo cultural. 

De acordo com os estudos de LOPES E MACEDO (p. 226, 2011), um currículo mais plural 

não significa que a diferença esteja presente, o diverso é, na verdade, outra manifestação do mesmo. 

A diversidade, portanto, tem se caracterizado como uma política universalista de maneira a 

contemplar o todo, todas as formas culturais, como uma síntese de totalização das diferenças. 

O que faz emergir propostas curriculares que contemplem as culturas concebidas como 

repertórios partilhados de significados, fixos e homogêneos. Desses repertórios, acaba-se, então, por 

selecionar um conjunto de práticas culturais a ser trabalhadas pela escola, de modo que quanto mais 

plural for a seleção, mais representativo seria o currículo. 

O que, por conseguinte reflete em um trabalho com um conhecimento pré-dado, selecionado 

de um repertório para constituir um conjunto de conteúdos a ser ensinado/aprendido. Pensando com 

MACEDO (p. 734, 2012) defendo que a escola não pode se contentar em ensinar a linguagem de 

uma comunidade, em transformar o sujeito em representante dessa linguagem, sob pena de torná-lo 

um sujeito genérico. 

Então como pensar a Lei 10.639/2003 balizando um currículo aberto a diferença? Como 

pensar uma educação em que os atores sociais nas suas singularidades possam ser produtores 

culturais?  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo dos 17 anos de implementação da legislação, as escolas foram adequando aos seus 

currículos às exigências da lei. E especificamente na regional V, localizada na cidade de Duque de 

Caxias que abriga em torno de 60 escolas, diversas práticas e trabalhos foram e estão sendo 

desenvolvidos com base em uma política antirracista, promovendo reflexões, discussões e práticas 

exitosas no que concerne a aplicabilidade da lei. Alguns inclusive, incorporados ao Projeto Político 

Pedagógico da Escola. Muitos desses, alvo de pesquisas, dissertações e teses.  

Mesmo antes de a lei ser promulgada, o trabalho por uma educação para as relações étnico-

raciais já pautava iniciativas em diversas cidades e regiões brasileiras. Como salienta SILVA₁ 

(2017): 

Mas a lei foi construída durante anos por demanda do movimento social negro e 

também do movimento indígena. Ao longo do século 20, pelo país inteiro, houve 

professores e professoras negras e indígenas que, isoladamente na sua classe e, às 

vezes, sendo o único em sua escola, trabalhavam elementos da história e da cultura 

negra local ou em elementos nacionais. As diretrizes curriculares foram possíveis 

porque havia uma construção principalmente de professores negros, apoiados pelo 

movimento negro, que criaram condições para isso. 

Apesar disso, a relatora da comissão que fez o parecer para a aplicação prática da Lei, 

ressalta que: 

Aumentou consideravelmente o número de professores, negros e não-negros 

preocupados com a educação das relações étnico-raciais. Entretanto, ainda continua 

dependendo de uma iniciativa individual do professor ou de um grupo de professores. 

É raro, difícil que essa seja uma política das escolas, e que esta [disciplina] conste no 

plano político-pedagógico das instituições. 

Não obstante, como salienta o professor e pesquisador Amilcar₂:  

Ainda que essa legislação, que tem o potencial de possibilitar mudança cultural e 

contribuir para a luta contra o racismo em nossa sociedade, esteja bastante longe de 

ser implementada com compromisso político e qualidade acadêmica em todas as 

escolas do país, a sua existência e as lutas democráticas que ela tem engendrado ou 

fortalecido na sociedade brasileira, seja no âmbito do currículo, seja nas próprias 

relações interpessoais, são certamente conquistas. 

E é dessa perspectiva que me predisponho a pensar a Lei 10.639, que mesmo com os 

diversos entraves a luta para uma educação étnico – racial, é capaz de fomentar disputas em torno 
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das significações para a abordagem do racismo em sala de aula, o que tem sido bastante 

significativo para desestabilizar sedimentações, acerca de propostas curriculares delimitadoras e 

homogeneizadoras. E inclusive para significar o que é currículo.  

A etimologia da palavra “currículo” vem do latim currere, “pista de corrida”, logo já remete 

a ideia de movimento, de algo dinâmico e movediço. Imbricados nesse movimento de articulação e 

rearticulação acabamos por nos tornar quem somos. De acordo com SILVA (p.15, 2019), nas 

discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento, 

esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente, 

centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: nas nossas 

possibilidades de identificação. 

Para MACEDO (p.4, 2014), a opção por tratar a temática da identidade em políticas 

contemporâneas obriga a tematizar o fato de que elas se inserem em um contexto de 

questionamento das fixações identitárias. Em tal contexto, as identidades não podem mais ser vistas 

como expressão de entes positivos e previamente constituídos, “a identidade deixa de ser concebida 

como entidade fechada e plena e passa a ser concebida sempre em relação a um outro que a 

antagoniza. Um outro diferente daquilo que ela afirma ser. Uma identidade que nuca se fecha. Que 

pode ser mais bem explicada como negatividade do que como positividade (PEREIRA), p. 609, 

2017, apud Bhabha, 2007; Hall, 2000; 2006; Burbules, 2008)”. 

Sendo assim, é imperioso entender os deslocamentos que a hegemonia da ideia de currículo 

como formador de identidades vem sofrendo tendo em vista a ampliação das demandas da 

diferença, evitando a insustentável premissa de que as políticas são imunes ao questionamento da 

fixidez. Se há a premissa que o currículo vem sofrendo um descentramento, acompanhado pela 

possibilidade de sujeitos com identidades multifacetadas, apostar em uma homogeneidade para 

atender as indagações cotidianas no contexto escolar não é o bastante. É preciso ir “além”, no que 

concerne BHABHA (, p. 19, 2014) “O além não é nem um novo horizonte, nem um abandono do 

passado... Um movimento exploratório incessante...” 

Dessa forma, uma produção curricular capaz de representar a diferença é preciso ser 

concebida como cultura. Segundo LOPES E MACEDO (p. 210, 2011), o conceito de hibridismo 

cultural em Bhabha explicita mais claramente o caráter de prática de significação atribuído à 

cultura. Conforme as pesquisadoras, para esse autor a cultura é definida como prática de 

enunciação. Termo trazido da linguística, o conceito demonstra, nesse campo teórico, de que não há 
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nenhuma unidade ou fixidez primordial nos sentidos ou símbolos de uma cultura. Por BHABHA (p. 

285, 2014): 

Se a cultura como epistemologia se concentra na função e na intenção, então a cultura 

como enunciação se concentra na significação e na institucionalização; se o 

epistemológico tende para uma reflexão de seu referente ou objeto empírico, o 

enunciativo tenta repetidamente reinscrever e relocar a reivindicação política de 

prioridade e hierarquia culturais.  

Cada vez que são lidos, eles são reapropriados de outra maneira. Isso significa que a leitura 

é também uma enunciação.  

Ainda segundo as autoras, sob essa lógica, pode-se dizer que não há reprodução na cultura, 

apenas produção. Igualmente não há sentidos puros, mas híbridos. Ratifica BHABHA (p. 21, 2014): 

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de 

traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. A 

articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação 

complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais 

que emergem nos momentos de transformação histórica. 

Dizer que as culturas são híbridas é o mesmo que dizer que elas não existem na forma de 

fixações absolutas, que elas são espaços-tempos de produção de sentidos regulados por um poder 

incapaz da regulação total. LOPES E MACEDO (p. 212, 2011). Sob essas bases, pensar o currículo 

como cultura envolve pensá-lo como, “enunciação sempre aberta à alteridade, obrigando à 

negociação constante com essa alteridade que nos constitui” MACEDO (p.551, 2017) ou: 

Problematizar os fundamentos sobre os quais são produzidos discursos e disputadas 

significações de mundo, de currículo, de conhecimento e nesse processo assumir a 

responsabilidade ética de pensar a educação e os processos de escolarização sem negar 

ao sujeito humano o lugar de alteridade única e singular (PEREIRA, p.613, 2017) 

DESLOCAMENTOS E INSURGÊNCIAS 

O cerne dessa pesquisa está inserido a partir de dois movimentos: primeiro, o interesse em 

dar continuidade à dissertação de mestrado LUCIANE ( 2016₃) e, segundo, tornar a minha prática 

de sala de aula mais efetiva e contributiva no sentido de promover diálogos capazes de OLIVEIRA 

(2017, p. 649) valorizar as invenções curriculares presentes no cotidiano da escola, destacando a 

autoria dos praticantes, ao tempo em que provoca fazeres negociados na diferença. A diferença que 

borra a identidade, pensando o currículo para além da mesmidade, na singularidade da outridade. 
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Desacoplado da noção de diversidade, conforme RIBEIRO (2017, p. 582), “a diversidade que atua a 

serviço da normatização e não da diferença”. 

No relatório sobre as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, os conselheiros 

entendem que as recomendações curriculares atendem “à demanda da população afrodescendente, 

no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento 

e valorização de sua história, cultura, identidade.” (BRASIL, 2004, p. 2). A atuação do Estado em 

torno das políticas curriculares é justificada:  

Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação de 

atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento 

étnico-racial - descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, 

de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que 

todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. 

(BRASIL, 2004, p. 2)  

No entanto, é uma falácia trabalhar as respectivas legislações a partir de demarcações de 

traços universalizantes e centralizadores. Conforme MACEDO (p.93, 2014):  

Na medida em que tais sistemas são abertos e descentrados, as possibilidades de 

representação e significação permanecem infinitas e eternamente diferidas. As 

representações remetem a outras representações e os significados se tornam para 

sempre adiados. Os lugares em que os sujeitos se posicionam para dar sentido às suas 

experiências são, eles também, incessantemente cambiantes. 

Para LOPES E MACEDO (p.226, 2011), a fixação da estrutura por um ato de poder, ou pela 

regulação dos sistemas de significação, acaba por produzir uma estrutura de binários nos quais cada 

termo ganha sentido pela sua diferença em relação ao seu oposto. Assim, “negro” só tem sentido 

pela oposição a branco, ou seja, a identidade é definida pela diferença em relação a outra identidade 

e não por algo que lhe é próprio. Não há uma singularidade da diferença e ademais é criada uma 

hierarquização dos termos em questão. Dessa forma (idem), abrir o currículo à diferença implica 

recusar a perspectiva da identidade, rechaçar as fixações que criam as identidades como golpes de 

força sobre a possibilidade de ampla significação.  

Derrida, apud Zevallos (2010), denomina o pensamento metafísico ocidental como 

logocêntrico por estar fundamentado num racionalismo que pretende ser universal, se apoia nos 

pressupostos de um ser como essência, substância, presença, sujeito ou centro, sendo esses 

entendidos como sistemas fixos. E sempre composto por binarismos ou oposições “em uma 
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oposição filosófica clássica, nós não estamos lidando com uma coexistência pacífica de um face a 

face, mas com uma hierarquia violenta, argumenta”. DERRIDA (p. 48, 2001) 

METODOLOGIA 

Quando se inicia uma pesquisa não se pode prever que quadro será delineado, mas a minha 

prerrogativa era/é a busca pelo que não pode ser encapsulado, pelo que transgride, o 

incomensurável. Dessa perspectiva, procurei pela rede a qual eu trabalho, a Estadual, dentro da 

minha região, escolas que trabalhassem a Lei 10.639/2003 articulada a uma produção curricular que 

não estivesse pautada em teorias e programas pedagógicos organizados dentro de esquemas e 

estruturas prontas. 

Pensando a metodologia nos termos de Derrida, como desconstrução, conforme 

ZEVALLOS (2010): 

O questionamento da desconstrução está direcionado, especificamente, para tudo 

aquilo que, na tradição ocidental do pensamento, é mantido como estável e imutável. 

Desse modo, a desconstrução permite atravessar fronteiras, tendo em vista que o 

importante é permitir a cada discurso o poder do questionamento, da provocação, na 

espera, não de uma resposta, mas enquanto desejo de invenção, ou seja, como abertura 

ao sempre porvir. 

Após acompanhar algumas escolas, me surpreendeu o trabalho desenvolvido por um Ciep, 

no qual a Lei é inserida no Projeto Político Pedagógico da Escola, há 10 anos. Meu foco para essa 

pesquisa centrou-se nos anos de 2018 e 2019. No entanto, minha pesquisa iniciou-se em maio de 

2019 até novembro desse mesmo ano. Entrevistei alguns professores, alunos, equipe diretiva e 

funcionários. Fiz observação participativa e um diário de bordo.  

O Projeto com a legislação é interdisciplinar, inicia-se no começo do ano letivo e tem sua 

culminância em setembro com oficinas, apresentações e rodas de conversa (o ponto de destaque do 

projeto), cujas temáticas são propostas pelos alunos (e mediadas segundo o professor de filosofia, 

Ventura₄: “Tem de tudo! Ex. alunos, alunos atuais, ex. alunos de outras escolas, colegas do 

Mestrado, parceiros do movimento negro...”. Normalmente a definição das novas bases é 

desenvolvida no mês de outubro entre professores, alunos e funcionários. Dessa forma já se começa 

a pensar os trabalhos para o ano seguinte.  

A cada ano o Projeto recebe um nome diferente, em 2018 homenagearam a escritora 

Carolina Maria de Jesus. De acordo com o professor de Língua Portuguesa, Cristiano: “Nós tivemos 
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a ideia de colocar Carolina Maria de Jesus como um dos focos das atividades do Projeto, chamava 

“As pretas e os ismos da nossa história: escravismo, racismo e machismo.” (ver figura número 1) 

Em 2019, o Projeto foi nomeado como “Afrocinemusicalidade” (ver figura número 2). 

DISCUSSÕES 

Pensar o currículo como enunciação cultural, como dimensão de fluxo é trazer para a 

discussão no campo da educação o que para Pierre (2018) “Talvez seja um compromisso de 

considerar diferentes ordens das coisas e diferentes distribuições do que temos sido e podemos ser.” 

Ou o que talvez Paulo Freire quisesse dizer em “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é 

um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” Ao entrevistar a 

aluna Tayná sobre o Projeto e a Lei 10.639/2003, em maio de 2019:  

 Eu quis vir estudar nessa Escola por causa das rodas de conversa, uma amiga minha 

me convidou para uma roda de conversa sobre intolerância religiosa, daí eu me 

interessei porque sou do blé. No primeiro ano eu só ouvia, porque era muito tímida, 

depois entrei para o Dandara, o Grêmio, e comecei a sentir vontade falar, dizer o que 

eu pensava. Aqui a gente conversa sobre racismo mesmo, o ano todo. 

A produção curricular no Ciep em questão põe em xeque um currículo normativo e 

institucionalizado, por este não conseguir atender as demandas da comunidade em relação a uma 

Educação antirracista. As demandas que se articulam em torno da Lei 10.639/2003, borbulham dos 

diversos atores sociais imbricados no processo de educar.  

À medida que o currículo trabalha com diversos saberes em negociação com os saberes 

normativos, torna-se um currículo aberto a produção de sentidos. Articulados e rearticulados 

contingencialmente se refazendo de acordo com as demandas. 

Estas ganham forças e são definidas como centrais através de sujeitos que se constituem ao 

tomar uma decisão política, permitindo-lhes se identificar uns com os outros. LOPES E MACEDO 

(p. 229, 2011) Ainda segundo as autoras: “A identificação é ao mesmo tempo o processo que 

constitui o sujeito e cria as condições de sua articulação em torno de algo a que chamamos 

identidade.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“É tempo de formar novos quilombos, 

em qualquer lugar que estejamos 

e que venham os dias futuros, salve 2020 

a mística quilombola persiste afirmando: 

“a liberdade é uma luta constante” 

_Tempo de Aquilombar, Conceição Evaristo. 

Desse modo, penso a produção curricular dessa Escola, articulada a Lei 10.639/2003, como 

enunciação cultural. Em suas diferentes formas de se apresentar é um texto em movimento, e 

implica pensá-lo como produção de sentido e para além do normativo e do institucionalizado. Um 

currículo que produz différrance. Aproximo esse movimento de construção curricular ao 

movimento de aquilombar (reunir-se em quilombo), que é histórico, abarca uma dimensão secular 

de resistência e luta dos africanos e seus descendentes, muitas vezes em conjunto com indígenas e 

não negros SOUZA (2016)₅. 

Termo que foi sendo ressignificado ao longo do tempo, quilombagem (Moura, 2001), 

quilombismo (Nascimento, 1980), para Beatriz Nascimento (2006): “Justamente por ter sido, por 

mais de três séculos, concretamente uma instituição livre, paralela ao sistema dominante, que sua 

mística vai alimentar os anseios de liberdade na consciência nacional. 

Aquilombar nesse contexto educacional envolve se reunir em torno de demandas que são 

caras aos atores sociais que permeiam o processo educativo. Dinâmica que exige decisão política, 

porque o currículo é melhor compreendido, sobretudo, como inevitavelmente, sempre político – que 

não há, com efeito, nada fora do 'currículo-como-texto político' GREEN (2017). Um deslocamento 

em que os sujeitos se constituem como tal, nas suas singularidades e como produtores culturais em 

outridade. 

A prática curricular em relação à Lei 10.639/2003, nessa Escola, está inserida numa prática 

de aquilombamento, assim como os quilombos, o trabalho com a legislação é pautado na resistência 

em produzir différrance e na luta por significar o que é currículo. Também quando os diversos 

atores sociais, no contexto escolar, decidem as temáticas que serão trabalhadas no Projeto, nessa 

ação estão num processo de identificação com outros atores sociais e dando centralidade a 

demandas do seu cotidiano em relação ao racismo. Logo, estão se aquilombando, necessidade da 

contemporaneidade. 
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Notas de fim 

₁ Entrevista concedida ao site: Brasil de fato. Em 2017. 

₂ PEREIRA, Amilcar A. O Movimento negro brasileiro e a lei 10.639/2003: da criação aos desafios para a 
implementação. Revista Contemporânea de Educação, vol. 12, n. 23, jan/abr de 2017. 
₃ SILVA, Luciane dos S. A memória como estratégia na criação de novas subjetividades nas narrativas: Quarto de 
despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus e A louca de Serrano, de Bernardina Salústio. Rio de 
Janeiro: UERJ, 2016. (Mestrado, Dissertação). 
₄ Os nomes dos entrevistados são fictícios. 
₅ OLIVEIRA, Bárbara Souza. Aquilombar-se: panorama histórico sobre o movimento quilombola brasileiro. São Paulo, 
Appris, 2016. 
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Resumo 
Neste artigo, destaco a relação entre a Lei 10.639/2003 e a produção curricular em uma unidade escolar 
da SEEDUC (Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro), no município de Duque de Caxias, 
metro V. A legislação que institui a obrigatoriedade na rede pública e privada de ensino na educação 
básica, do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nasceu em um contexto de luta dos 
movimentos sociais negros para uma educação antirracista. Necessária para um debate à diferença, a 
determinação acaba fixando onde o conhecimento deve ser primordialmente trabalhado, delineando 
um currículo a priori, precipitando identidades. Com o advento da lei, a Secretaria de Estado do Rio de 
Janeiro (SEEDUC), a partir da resolução 5330/2015, artigo 12, inciso n° 02 instituiu que todas as 
escolas devem tornar aplicável à normativa. Mesmo antes dessa solicitação, a unidade escolar referida 
incluiu a prescrição no seu Projeto Político Pedagógico. Parto do argumento de que currículos 
instituídos, normatizadores e prescritivos visam a controlar a proliferação de sentidos e inibir a 
produção da diferença. Para análise dessa posição, conecto currículo como cultura e enunciação nas 
perspectivas de Bhabha (2006) e Macedo (2011). Reafirmo que a ideia de currículos como enunciação 
cultural em suas diferentes formas de se apresentar é um texto em movimento, e implica pensá-lo como 
produção de sentido e para além do normativo e do institucionalizado. Por fim, investigo a produção 
curricular dessa unidade escolar, como uma dinâmica de aquilombamento em relação ao trabalho com a 
Lei 10.639/2003, prática em que os diversos atores sociais da Escola se articulam em torno de 
demandas, que emergem na comunidade escolar. Aquilombar/Lutar para significar o que é currículo. 

Palavras-chave: Lei 10.639; Currículo; Diferença; Aquilombamento. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1368 

CURRÍCULO COMO ENUNCIAÇÃO CULTURAL: POSSIBILIDADES DE DIALOGAR COM A 

ESCOLA INDÍGENA 

Célia Aparecida Bettiol – UEA 

Adria Simone Duarte de Souza – UEA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na literatura educacional articulam-se diferentes debates sobre as significações de currículo, 

onde se encontram múltiplas concepções e denominações referindo-se ao conceito de currículo 

desde o século passado até a atualidade. Entre teóricos brasileiros, o currículo já foi delineado como 

“território contestado”, onde se travam batalhas em torno de sua produção, circulação e do consumo 

de significados no espaço social (SILVA, 1999; SILVA e MOREIRA, 2001), o currículo também já 

foi apresentado como uma  “representação”, onde se busca nomear o outro e como “fetiche” devido 

a sua ambiguidade (SILVA, 2006, p. 71). Na literatura estrangeira encontramos muitas definições, 

dentre elas, o currículo como enfrentamento do espaço de reprodução buscando uma narrativa 

emancipatória (GIROUX, 1997, p. 186), como uma jornada de peregrinação educacional (PINAR, 

1975), e como um campo de atividade que engloba a convergência de múltiplos agentes 

(SACRISTÁN, 2000, p. 101).  

Este trabalho discutirá a noção de currículo como enunciação cultural (MACEDO, 2011, p. 

15). A autora defende a ideia do currículo como espaço-tempo de fronteira entre culturas, 

aprofundando a dimensão epistemológica da centralidade da cultura e rediscutindo o conceito de 

conhecimento no currículo. Macedo utiliza-se, na construção de sua argumentação, das discussões 

pós-estruturais e pós-coloniais, especialmente as contribuições de Bhabha, Hall, Appadurai (1998) e 

Derrida. Essa perspectiva, trata o currículo como um entre-lugar cultural em que se expressam 

princípios do Iluminismo e do mercado, mas também instabilidades geradas na ambivalência dos 

globalismos, esse movimento permite ao currículo rearticular sua dimensão política na 

contemporaneidade. (LOPES e MACEDO, 2011, p. 227) 

Iniciamos o texto abordando o conceito de currículo, a partir das perspectivas teóricas 

encontradas na literatura educacional da área. No segundo momento, nos dirigimos a um conjunto 

de escritos teóricos de Elizabeth Macedo, dentro dos quais encontramos melhor explicitada a noção 

de currículo como enunciação. A tais escritos dirigimos uma análise conceitual, com base na 

abordagem originalmente proposta por Coombs e Daniels (1991) para a investigação de textos 

educacionais. Por meio dessa metodologia busca-se analisar, o conceito de currículo como 
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enunciação, resultando a partir da leitura interpretativa da noção de currículo, na atualidade, 

diferentes perspectivas de leitura teórica. Na última parte apresentamos algumas considerações 

finais sobre currículo como enunciação, apresentado como horizonte mais amplo a partir do qual 

poderíamos pensar não somente a noção de currículo e diferença, mas de um modo expandido o 

próprio conceito de escola indígena. 

O CONCEITO DE CURRÍCULO 

A história do currículo escolar apresenta indicações da presença desse conceito na Europa 

desde o século VVI (HAMILTON, 1992; GOODSON, 2007). Enquanto um conceito e uma prática 

social os dados e informações são em nada recentes. No entanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação ao surgimento do campo de estudos teóricos sobre o currículo escolar. Quase um século de 

existência como um campo teórico, os estudos do currículo reúnem um conjunto amplo de 

perspectivas teórico-conceituais (LOPES e MACEDO, 2011 p. 19).  

A noção de currículo tornou-se bastante plural e na atualidade abrange uma amplitude de 

significações, conforme é possível averiguar nos textos de vários teóricos contemporâneos do 

currículo (LOPES e MACEDO, 2011; MOREIRA, 1997; SILVA, 1999). Essa polissemia presente 

no termo resulta das diferentes interpretações teóricas no qual o termo currículo é disputado e 

interpretado (PEDRA, 2000, p. 30).  

As tradições curriculares já caminharam pela perspectiva acadêmica e perspectiva 

eficientista iniciada com Franklin Bobbitt e por Ralph Tyler. A partir dos anos 1980, no Brasil, a 

racionalidade tyleriana também produziu desdobramentos na teoria curricular, especialmente 

àqueles vinculados a ideia das competências. Caminhando pela perspectiva progressista de Dewey e 

avançando pela perspectiva crítica é a partir da década de 1990 que há um deslocamento das teorias 

críticas de base marxistas, especialmente, a partir das discussões articuladas à virada linguista e ao 

pós-estruturalismo, os estudos curriculares iniciam o processo de ênfase na ideia de “conhecimento 

e cultura” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 42).  

Essa concepção desperta múltiplas possibilidades para refletir o currículo como diferença. 

Considerando a perspectiva apontada por (MACEDO, 2012, 735-736) que defende a ideia de 

currículo como instituinte de sentidos, como enunciação cultural, como espaço indecidível em que 

os sujeitos se tornam sujeitos por meio dos atos de criação. A figura do espiral fornece uma imagem 

interessante para pensar o currículo como um campo de diálogo, de conversação, de movimento 

constitutivo. Esse movimento espiralado, que pensamos o currículo, está atravessado pelas 
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identidades, culturas, argumentos, conhecimentos e teorias, que as distinguem de uma conversação 

cotidiana.  

Assim, nos dizeres de Pinar (2009) o currículo é uma "conversa complicada", onde circulam 

múltiplas possibilidades, onde “o fenômeno da mundialidade torna-se passível de ser 

experienciado” (PINAR, 2009, p. 162). O currículo seria uma experiência de elaboração cultural e 

social, mas também de distanciamento e, muitas vezes, pode constituir-se como uma experiência de 

imposição, alienação para os estudantes, especialmente àqueles com culturas e modos próprios de 

ensinar e aprender, como, por exemplo, os indígenas. No que tange ao campo teórico, o currículo é 

uma argumentação abstrata, que articula visões e vozes de atores de todas as matrizes teóricas e 

baliza discursos produzidos em distintos territórios de conhecimento.  (MACEDO, 2017). Vejamos, 

a seguir, o desdobramento desse conceito proposto pela autora.  

O CURRÍCULO COMO ENUNCIAÇÃO CULTURAL 

O currículo como enunciação é um construto teórico resultante da relação com teóricos pós-

coloniais, como Bhabha, Hall e Appadurai. Em geral, os estudos sobre o currículo, a partir de 1980, 

período de redemocratização no Brasil, tanto o campo curricular como a educação em geral, 

tiveram por base as teorias marxistas, saltando ao pós-estruturalismo, na década de 1990, quando os 

estudos elegeram a cultura como um dos grandes temas das discussões curriculares. Portanto, a 

ênfase na centralidade da cultura como um horizonte a partir do deslizamento da dimensão política, 

fornece um primeiro indicativo à construção do conceito de currículo como enunciação.  

A centralidade do conhecimento na teoria crítica não era uma característica própria do 

campo no Brasil. Uma simples referência a obras anteriores (Apple, 1993; Wexler, 

1982; Giroux, 1983) de influentes autores americanos que passam a ter na cultura uma 

de suas temáticas principais mostra a importância que já haviam dado à discussão 

sobre o conhecimento. (MACEDO, 2011, p. 2). 

A autora apresenta que os estudos não se limitam a esta ênfase dada ao conhecimento, 

pontua que diferentes binarismos se apresentaram na teoria curricular, seja a partir da discussão 

quanto à produção/reprodução via escola, seja a partir da realização de uma produção simbólica e 

material. Argumenta que a importância da categoria conhecimento captura a teoria do currículo e 

desvirtua que a “cultura seja tomada como objeto epistemológico, como repertório de significados, 

como tradição a ser transmitida” (MACEDO, 2011, p 03). Assim sendo, cultura e conhecimento 

apresentam-se quase como sinônimos.  
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 Macedo (2011) procura rever essas lacunas, propondo uma teoria curricular como produtora 

e socializadora de significados. Neste ponto, avança em defesa do pós-estruturalismo, que trouxe a 

“virada linguística pela noção de práticas de significação” (p. 7), embora não tenha solucionado, 

mas reforçado a divisão produção/reprodução. Estes binarismos são traduzidos nas relações: 

“currículo formal e vivido”, “Cultura escolar e da escola”, “conhecimento científico e cotidiano”. 

Nessa abordagem, os binarismos ou dicotomias, buscam ser superados, por um “currículo como 

enunciação cultural”.  

 Ao pensar o currículo como espaço-tempo de enunciação cultural, busca-se de algum modo 

superar as dicotomias citadas, que revelam o poder do segundo termo e se manifestam em estudos 

que criticam modelos top/down ou  down/top em estudos mais amplos, mas que mantem concepção 

de imposição curricular pelo Estado e de escola que resiste ou se curva. Macedo (2011) pondera 

“Dicotomias pautadas pela valorização dos segundos termos em detrimento dos primeiros, ao 

mesmo tempo em que os primeiros são tidos como poderosos, como o poder contra o qual se deve 

lutar” (p.8) 

 Para a ruptura ou desconstrução das dicotomias, a autora adota noção de suplemento de 

Derrida, a partir da qual entende o currículo vivido como suplementado pelo formal, ou seja, os 

currículos vividos nas escolas partilham sentidos históricos, momentâneos, permitindo significações 

por signos, que podem ser deslocados de um contexto a outro. 

O suplemento funciona como um acréscimo não essencial a algo que já é completo e a 

que paradoxalmente falta algo. Como a presença, para o autor (1973), é sempre 

diferida, nunca houve nada além de suplementos e significações substitutas. Assim, o 

que é suplementado possui a incompletude que identifica no suplemento. O currículo 

vivido é suplementado pelo formal, porque não encarna a presença que supostamente 

o diferenciaria do seu oposto num esquema binário. Ambos são marcados pela 

ausência atribuída ao currículo formal, tornando-se opaca a distinção entre eles. O 

mesmo poderíamos dizer de termos como produção cultural que prometem a vida 

ausente da ideia de reprodução tal como apresentadas na minha história situada do 

campo. (MACEDO, 2011, p.10) 

Além da noção de suplemento e do conceito de brisure, adota a noção de hibridismo, a partir 

da qual os textos curriculares são enunciações ambivalentes [...] marcados pela cisão entre o eu 

enunciado e o eu da enunciação”, cisão que constrói o terceiro espaço, que segundo Derrida (1973), 

permite a construção de outros significados, pela ausência de unidade dos símbolos culturais. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1372 

 Em síntese, as dicotomias, antes citadas, podem ser de alguma maneira superadas no 

currículo por enunciação cultural, uma vez que neste a construção dialoga com a cultura enquanto 

tradição, criando a zona de ambivalência ou de fronteira entre passado e futuro, construindo 

sentidos. Por fim, define sua proposta como noção que questiona a adoção da cultura como 

autoridade de referência para o currículo e a considera como “recurso heurístico” para tratar da 

diferença. 

CURRÍCULO COMO ENUNCIAÇÃO CULTURAL E A ESCOLA INDÍGENA 

Os diferentes momentos vivenciados pela escola indígena, tanto no plano legal quanto no 

plano administrativo, passando pelos períodos de Colônia, Império e República até a extinção da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), testaram o 

poder de mobilização e articulação dos povos indígenas por intermédio dos movimentos sociais. 

No tocante às questões pedagógicas, a vinculação da dimensão cultural é muito presente nos 

discursos de professores, no que se refere às práticas vivenciadas na Escola Indígena, em muitos 

relatos, os professores ressaltam a importância de a escola articular-se às necessidades de suas 

comunidades, enfatizando os conhecimentos próprios do que costumam chamar de “sua cultura e 

sua tradição”. Os documentos legais da Educação Escolar Indígena, especialmente, o Referencial 

Curricular para as Escolas Indígenas (RCNEEI), assumem a ideia de abertura curricular, sem a 

perspectiva de impor objetos e métodos para as escolas indígenas.          

Contudo, é possível verificar nos discursos de professores e gestores indígenas a ideia de 

currículo como resultado de uma seleção, assim, no universo de conhecimento e saberes mais 

ampliados, seleciona-se aquela parte que vai construir, sustentar o currículo de determinada escola. 

Tratando-se da escola indígena e partindo-se das teorias do currículo, é importante esclarecer que 

tendo decidido quais conhecimentos precisam ser preservados na cultura indígena, torna-se 

importante justificar o porquê desses conhecimentos “serem selecionados” e quais conhecimentos 

precisaram “ser descartados”. Essa escolha necessita de um nível de conhecimento e consciência, 

pois as teorias do currículo estão diretamente ligadas às descrições sobre o tipo de pessoa que elas 

consideram “formar”. 

Fugindo da armadilha de pensar que a escola indígena “tem que” formar indígenas a 

imagem e semelhança do que definem os documentos legais que sustentam essa modalidade 

educativa, que algumas/ muitas vezes ocupam lugares prescritivos e cerceadores das diferenças, 

buscamos amparo na reflexão de Macedo (2019) quando questionada sobre o objetivo da escola, 
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mesmo não falando diretamente da Escola Indígena, a autora pontua que “minha resposta à 

interpelação sobre a função da escola é: não, a escola não tem que ensinar. Ela tem que educar e 

isso não é ensinar. (MACEDO, 2017, p.541). 

Pois bem, a educação escolar indígena sempre defendeu essa máxima de que “escola 

indígena é um direito, mas tem que ser do nosso jeito” e ao longo do tempo sempre resistiu aos 

desmontes sejam administrativos, legais ou físicos e manteve-se de pé, resistindo pela manutenção 

de sua cultura e modos próprios de aprendizagem. Nessa perspectiva, ao entender a cultura como 

lugar de enunciação (BHABHA, 1998, 2013) nos convida a contemplar esse movimento numa 

perspectiva em que as culturas indígenas não são simplesmente elencadas no currículo escolar, 

ocupando um lugar de conhecimento assumindo um aspecto formal como golpes de força. O que é 

possível fazer com a dimensão cultural quando se discute currículo na escola indígena? Novamente 

recorro ao pensamento de Macedo (2006) de que é possível contemplá-la num espaço de criação 

onde as culturas indígenas não são elencadas como meras “disciplinas do currículo”, mas sim 

vivenciadas e constituídas por meio de momentos incessantes de iteração!   

Essa enunciação cultural se dá pela presença dos mais velhos, sábios ou anciãos como são 

chamados por seus povos, que assumem grande importância na formação dos mais jovens. Nesta 

direção, temos experiências recentes de instituições que tem buscado instituir o “conselho dos 

anciãos” como forma de garantir suas culturas e tradições no currículo sem, contudo, disciplinar 

esses conhecimentos.  

Nossa experiência no curso de Pedagogia Intercultural Indígena (UEA), com 02 (duas) 

turmas no Alto Solimões e 01 (uma) turma no Vale do Javari, financiado pelo PARFOR/UEA, 

possibilita refletir sobre os currículos, tanto do curso de formação, quanto o das escolas indígenas. 

Remetemo-nos a título de ilustração a uma situação didática em que um acadêmico produziu um 

material com os tipos de árvores que se encontram na sua aldeia. Nos desenhos das plantas ele 

inseriu também a imagem do espírito presente nelas. Esse conhecimento da sua cultura está 

adentrando o currículo da escola, não como um saber disciplinar, no caso não nomeado como “o 

espirito das árvores na nossa cultura”, ele ocupa o seu lugar de forma iterativa.  

Essas discussões nos levam a pensar que, para além da articulação de conhecimentos 

indígenas e não indígenas esses currículos precisam pautar-se nas criações daqueles que os 

constituem. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1374 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O texto pretendeu discutir o currículo como enunciação cultural e suas possiblidades de 

dialogar com a escola indígena. Ao longo da nossa escrita discorremos sobre o conceito de 

currículo e mostramos como a compreensão desse conceito a partir do que demonstra Macedo 

(2011) possibilita a superação de dicotomias e binarismos quando o compreendemos como 

enunciação cultural. Nesta direção, analisamos que a escola indígena, como afirma Tassinari 

(2001), pode ser definida como espaço de fronteira, de trânsito, articulação e troca de 

conhecimentos, possibilitando a criação desse  “entrelugar” em que as culturas se encontram, se 

respeitam e se relacionam, mesmo nas tensões resultantes desse processo, onde o  descentramento,  

possibilita a iteração de todos envolvidos.   
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Resumo 
Este trabalho apresenta uma investigação teórica com foco no conceito de currículo como enunciação 
cultural e analisa as relações que essa proposição traz para a discussão sobre a produção curricular com 
a escola indígena. Os debates na literatura educacional articulam-se a partir das diferentes significações 
de currículo. Para isso, recorremos a um método de análise conceitual, originalmente proposto por 
Coombs e Daniels (1991), que possibilita investigar um conceito em um conjunto de textos. Por meio 
dessa metodologia busca-se desdobrar o conceito de currículo como enunciação, procedendo a partir 
de uma leitura interpretativa da noção de currículo. Num primeiro momento o texto aborda o conceito 
de currículo, a partir de um conjunto delimitado de perspectivas teóricas encontradas na literatura 
educacional da área. Entre suas diferentes representações, o currículo seria um campo de disputa, no 
qual se encontram diferentes vozes ou sujeitos, bem como múltiplas forças sociais e culturais. No 
segundo momento, o texto dirige-se a um conjunto de escritos teóricos de Elizabeth Macedo, dentro 
dos quais encontramos melhor explicitada a noção de currículo como enunciação. Essas discussões 
apontam para a compreensão do currículo como processo de produção de sentidos, sempre híbridos, 
permitindo falar da diferença, não uma diferença específica em si, visto que nessa perspectiva, o diferir 
é próprio dos movimentos instituintes, das enunciações e da cultura. (Macedo, 2012). Por fim, as 
considerações sobre currículo como enunciação, ponderadas como horizonte mais amplo a partir do 
qual poderíamos discorrer não somente a noção de currículo e diferença, mas de um modo amplo o 
próprio conceito de escola indígena a partir das experiencias de formação de Professores no Alto 
Solimões e Vale do Javari, financiadas pelo PARFOR/UEA. 

Palavras-chave: Currículo; Enunciação Cultural; Escola Indígena; Pós-Estruturalismo.  
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Resumo 

Este painel é organizado na expectativa de constituir momento de convergência, interações e debates 
por meio de trabalhos de pesquisadores de distintas instituições. Privilegia como fio condutor a 
apropriação de contribuições pós-estruturais discursivistas na pesquisa no campo do currículo. Novas 
estratégias interpretativas, também por meio de abordagens a concepções como contexto, alteridade, 
lógica fantasmática e sujeito, entrelaçam os trabalhos que compõem este painel. Com abordagem a 
diferentes documentos oficiais e estudos do campo, o primeiro texto destaca o quanto o pensamento 
curricular pode ser tomado como uma textualização produtora de sentidos para a escola, tomando-a, 
frequentemente, como lócus passível de controle por uma lógica de transparência. Defende como 
estratégia investigativa a apropriação da perspectiva de contexto proposta por Derrida. Conclui 
enfatizando que contextos são constituídos por tentativas de controle da alteridade, na busca pela 
afirmação de determinada tradição e/ou leitura de mundo. O texto seguinte focaliza, a partir de análises 
atuais sobre as relações entre educação e movimentos sociais e políticos, a oportunidade de interpretar 
o currículo como campo discursivo. Utiliza contribuições e Laclau e Mouffe para pensar como debates 
ligados a questões de estruturas, práticas, dinâmicas e dilemas cotidianos no campo da educação 
tendem a ser assumidos como produtos ou resultados de dinâmicas políticas exteriores e anteriores ao 
próprio contexto escolar, que antecederiam, influenciariam e determinariam, em última instância, as 
principais características da realidade escolar. O terceiro trabalho discute, com Laclau, Mouffe, Glynos 
e Howarth, documentos como a BNC para a formação de professores, atentando para os 
posicionamentos racionalistas, seus deslocamentos e ambivalências. Problematiza a defesa de discursos 
como a de educação de qualidade para todos, seus sentidos de eficiência/eficácia, para sanar demandas 
da sociedade. Com a “abordagem das lógicas” defende a ruptura com o discurso científico no campo da 
formação docente. 

Palavras-chave: Políticas de Currículo, Teoria do Discurso, Desconstrução, Contexto, Formação de 
Professores. 

POR UMA CONVERSA SOBRE CURRÍCULO, CONTEXTO E ALTERIDADE 

Hugo Heleno Camilo Costa – UFMT 

INTRODUÇÃO 

É comum a leitura de necessidade de propormos algo capaz de solucionar problemas típicos 

de uma escola genérica. Nesse sentido, diferentes leituras no campo curricular defendem horizontes 

a serem alcançados pela escola, como discutem Pinar et al (2017). A escola tende, nesse âmbito, a 

ser interpretada como aquele espaço a ser tratado ou produzido por alguma lógica que possa lhe 

favorecer na melhor, mais produtiva, emancipatória, empreendedora ou crítica direção. 

A motivação deste trabalho é chamar a atenção para o quanto o pensamento curricular pode 

ser tomado como uma textualização produtora de sentidos para a escola, tomando-a, 

frequentemente, como lócus passível de controle por uma lógica de transparência. Busco constituir 
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questionamento à comum pressuposição de um contexto controlável, em que determinada leitura de 

mundo encontraria sua ressonância e produtividade na relação com dado sujeito/alteridade. 

Em um investimento pós-estrutural no currículo, destaco como estratégia investigativa a 

apropriação da perspectiva de contexto proposta por Derrida. Viso pensá-la em sua potência 

desconstrucionista no âmbito dos estudos curriculares, da política curricular, particularmente 

atentando para a discussão sobre conhecimento, tomando-a em seu caráter motivador ou exemplar a 

esta discussão. 

Delineio como problematização o modo como, para além dos documentos oficiais, 

diferentes trabalhos emblemáticos no campo do currículo tendem a operar a perspectiva do contexto 

como um dado no mundo, passível de arrazoamento, transparente à análise. Focalizo a perspectiva 

de contexto ponderando-a como marca de diferentes momentos de um pensamento político 

curricular, que, com foco no cenário brasileiro, defino como discussões teóricas do campo do 

currículo e documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

DCNEM (BRASIL, 1998; 2012) e a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio – 

BNCC-EM (BRASIL, 2018). Argumento sobre a leitura de controle quanto ao que se interpreta por 

contexto via, por exemplo, o conhecimento. Pontuo que, não só no âmbito de leituras críticas ao que 

se poderia ler como eficientista e/ou tradicional, tecnicista, mas destaco diferentes trabalhos, 

voltados a distintas abordagens de currículo. 

Na primeira seção do texto destaco a perspectiva de contexto pensada por Derrida, 

mantendo-a associada às ideias de différance, escrita e disseminação. Atento, na segunda seção, ao 

quanto uma visão estrutural de contexto tende a dar sustentação a enfoques sobre o conhecimento 

como estruturante da prática, entendida como passível de apreensão e coordenação. Em um terceiro 

momento do texto, discuto a ideia de que a prática como produção de conhecimento, no âmbito de 

uma abordagem discursiva, não pode ser lida como circunscrita a determinada instituição ou 

momento privilegiado. Concluo ponderando que toda produção de sentido já é uma prática de 

leitura do mundo, de produção de sentidos, um movimento em favor da hegemonização de 

determinado enfoque, já é produção de um contexto, que se sustenta na tentativa de menção, de 

referência ao outro que se quer controlar, responder no currículo. 

CONTEXTO 

Derrida focaliza a desconstrução de marcadores do logocentrismo/metafísica ocidental como 

alternativa desestabilizadora. Dentre seus argumentos, acena à leitura do mundo através do que 
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chama de “texto em geral” (DERRIDA, 2001), como uma textualização que fundiria os limites de 

diferentes produções, tornando-as momentos de um texto incontrolável. Trata-se de um texto geral 

dinamizado pela diferença, pela traição interpretativa que impossibilita o acesso à mesmidade. 

Desse cenário proposto pelo filósofo, chamo a atenção para a ideia de contexto, tendo em tela sua 

articulação com as discussões de escrita e différance (DERRIDA, 1991). Faço isso com vistas a 

acionar a discussão de conhecimento, que argumento ser estruturado em diferentes correntes do 

pensamento curricular como via de constituição de sujeitos hábeis a decidir conscientemente em 

contextos previamente concebidos. 

Para Derrida (1991), um contexto é uma construção interpretativa, pautada na suposição de 

um consenso implícito, ainda que estruturalmente vago, que visa à sustentação do que deve ser 

tratado entre seus limites e/ou a “prosseguir os diálogos no horizonte de uma inteligibilidade e de 

uma verdade do sentido” (DERRIDA, 1991, p.350), de modo que normas ou acordos possam se 

instaurar. Um contexto nunca é absolutamente definível ou saturável, por qualquer conhecimento 

ou cálculo anteriores. Esta não-saturação estrutural derivaria da dinâmica de ruptura do próprio 

contexto (DERRIDA, 1991). Isto ocorre uma vez que a iterabilidade – como repetição daquilo a que 

se visa referir - leva a que, por mais que se busque fidelizar a citação, nunca se consiga manter 

intacta a significação do que se pretende reproduzir ou comunicar. Nessa leitura, destaca-se o 

caráter inconsciente, singular e intenso da tradução como iteração/escrita, tendo em vista seu 

dinamismo produtivo e sua capacidade de fender aspirações homogeneizantes de escrita/ 

textualização. 

Pensar a iteração/tradução como um meio de envolvimento, traição irresistível e 

permanente, consiste em ponderar que contextos são (in)fundados fragilmente, porque constituídos 

por uma fé (Derrida, 2007) de se estar tratando da mesma coisa na relação com dado nome ou 

significante. E, ainda, concebê-los como fraturados em sua estrutura, pois a repetição aditiva da 

différance leva à falência os intentos de menção ao referencial, ao que se supõe como origem ou 

espaço comum do próprio contexto, que é atravessado pela dinâmica diferencial dos sentidos 

articulados sob um mesmo nome/contexto/significante. Ao sinalizar ao contexto já não estamos nele 

ou o acessando, mas adulterando a ideia daquilo que mencionamos, criando outros contextos, 

habitando outra contextualização. 

Derrida (1991) assinala a iteração como mobilizada pela différance, que suplementa e faz 

com que algo novo aconteça, contamina a intenção e faz com que todo ato performático/de 

fala/escrita/tradução expresse algo diverso do que se pretendia dizer. Com essa perspectiva, 
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sustenta-se que todo enunciado está exposto à ruptura contextual. Para o filósofo (1991), a 

iterabilidade autoriza, corrompendo as regras e códigos que constitui, e difunde a alteração na 

repetição, a disseminação do sentido ao fazer citação. Marca, com isso, a indeterminação do 

contexto de produção de algo, a limitação da intenção de significação e o enunciado para além do 

contexto, dada a operação suplementar da iterabilidade que, desde já, adultera a intenção afirmada a 

si (como plena, como presença). 

Ainda que a afirmação dos limites do contexto seja necessária, esta já sofre interdição pela 

différance, enfatizando a flutuação fundamental que motiva todo signo. Derrida (1991) argumenta 

que qualquer marca, pensada como a escrita - e esta como possibilidade de funcionamento separado 

-, é potente em operar para além de seu suposto querer-dizer e é, prioritariamente, concebida como 

disrupção da presença na marca, pode ser mencionada, citada, colocada entre aspas. 

Na afirmação dos limites da intenção, da consciência, é detonada a ruptura com todo 

contexto determinado, levando à constituição indefinida de outros contextos que, por sua vez, 

também são absolutamente não saturáveis. A capacidade de uma marca ser citada não é um 

acidente, mas o que ela não pode prescindir para ter sua operação considerada “normal” 

(DERRIDA, 1991). A partir desta afirmação, Derrida questiona o que seria uma marca no mundo 

que não pudesse ser citada ou mencionada. 

A escrita como suplementação, que intervém na comunicação excedendo-a, que é 

desdobrada em uma disseminação, não pode ser pensada como objeto de desvelamento de uma 

verdade ou sentido original. Assim como concebida por Derrida, a traição interpretativa não quer, 

por outro lado, negligenciar a existência da intenção ou da consciência. A intenção pode ter seu 

lugar, mas deste lugar já não é capaz de coordenar toda a significação. 

Para Derrida (1991), a intenção não está presente a si mesma e a seu conteúdo, mas 

constitui-se em uma ausência à transcendentalidade. É a esta “ausência essencial da intenção na 

atualidade do enunciado, esta inconsciência estrutural” (Derrida, 1991, p.369) que o filósofo pontua 

como o que impossibilita a saturação, ou apreensão plena, de um contexto. Para que um contexto 

seja controlável a intenção precisaria atuar como sua diretriz dominante, o que lhe colocaria frente à 

necessidade de ser absolutamente presente. 

Nessa direção, Derrida (2001) pondera que não há conhecimento ou consciência 

transcendentais, não há saber sobre os limites e propriedades do contexto, mas somente um 

movimento de disseminação generativo de novos sentidos. A isto o filósofo atribui a 

impossibilidade de prevalência de uma dialética teleológica e totalizante que possibilite a que 
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determinada ocasião, momento, independente de sua distância/proximidade, possa ser 

reconciliada/o em uma totalidade textual que garanta uma suposta verdade do sentido. Com isto, 

aceno para que, julgando tratar do mesmo, já estamos suplementando/traindo, produzindo outros 

sentidos na relação com aquilo que se julga tratar. Trata-se de reconhecer, em Derrida (2001), que 

jogamos com o parentesco ou a semelhança, com a simulação ou a ficção de uma presença, que é 

puramente ausente. 

Focalizo, então, momentos do pensamento curricular que penso tenderem a projetar 

contextos como passíveis a um conhecimento, acesso, análise. Concepções de contexto marcadas 

pela suposição de consciência (intervenção consciente) ou precisão de seus limites. 

CURRÍCULO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para Lopes e Macedo (2011) a tradição curricular possui, como um centro reconhecível, a 

busca pela organização e condução dos processos entendidos como atinentes ao fazer educacional e, 

portanto, ao controle da experiência, da prática de professores e alunos. A partir da organização 

conceitual proposta por Lopes e Macedo (2011), pauto esta discussão focalizando o que se poderia 

ler como uma primeira corrente ou momento do pensamento curricular mais organizado como 

campo: os estudos comportamentalistas/eficientistas de Bobbitt e as defesas progressivistas de 

Dewey. Segundo Pinar et al. (2017), o primeiro tende a ser associado a abordagens mais restritivas 

e diretivas sobre o currículo, entendendo-o como controle e administração social a partir de 

matrizes cientificistas. Defende o foco no conhecimento e aprendizado para a resolução de tarefas e 

o alcance de objetivos estabelecidos como comuns e desejáveis à educação. O segundo, também 

baseado na resolução de problemas sociais, é apontado por Lopes e Macedo (2011) como menos 

coercitivo do ponto de vista do controle do conhecimento, sendo vinculado à defesa de uma 

educação mais democrática, crítica à desigualdade e que incorpora a experiência como superação da 

distância entre os pressupostos educacionais formais e o interesse dos alunos. 

Para o eficientismo de Bobbitt, é primordial a preparação da criança para o mundo produtivo 

adulto. Dewey (1959) defenderia a aprendizagem como processo constante de produção do 

conhecimento pela criança. Entretanto, como ressalta Biesta (2014), o autor opera uma projeção de 

sujeito a ser constituído via conhecimento, em dada infância e escola, estruturando, nesse sentido, a 

produção curricular (DEWEY, 1959). Segundo Lopes e Macedo (2011), o progressivismo se 

organiza para que o conhecimento da criança oportunize reflexão sobre os problemas sociais com 

vistas à intervenção em uma sociedade mais democrática. Para isto, Dewey (1959) propõe que 
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sejam desenvolvida formação articulada com a experiência social comum, significando, 

simultaneamente, o que é o contexto escolar e a experiência social para o sujeito. A tensão entre 

perspectivas técnicas e a experiência social, possibilitou, segundo Pinar et al. (2017), a proposição 

eclética de Tyler, cujo modelo curricular, embora pretenda articular as duas visões, incide mais na 

perspectiva eficientista do que progressista. Segundo Lopes e Macedo (2011), Tyler defende um 

vínculo preciso entre currículo e avaliação, reduzindo o currículo a um conjunto de proposições e a 

avaliação à função de averiguação da efetividade curricular. 

Comumente, tais autores partilham o senso de que a escola é um contexto de aplicação de 

conhecimentos pressupostos e, portanto, passível de controle. Estas leituras curriculares se 

aglutinaram em torno de uma perspectiva de conhecimento cara à visão academicista, que se 

pautaria no pressuposto do conhecimento científico como base para a construção de sujeitos para 

atuação em uma perspectiva de sociedade. As críticas a tais leituras levaram, em linhas gerais, a 

duas outras: crítico-reprodutivista e de emancipação e resistência, que, apesar das diferenças, 

preconizavam formas de conhecer capazes de conscientizar/formar sujeitos a uma leitura social 

crítica, ao reconhecimento de si na estrutura social de classes. Os trabalhos críticos também 

recorrem à interpretação de tais contextos como passivos ao que se tem por externo, superior, 

hegemônico: a ideologia e o poder (PINAR, 2017). 

Para Lopes e Macedo (2011), a centralidade do conhecimento no movimento crítico mira os 

pressupostos de neutralidade, chamando a atenção para o quanto eficientistas e progressivistas 

reduzem o debate sobre o conhecimento à preocupação metodológica ou sistemática na produção 

curricular. Tal como destaca Pinar et al. (2017), os investimentos no pensamento crítico-

reprodutivista, em um movimento de questionamento à escola e ao currículo como mecanismos de 

controle se sustentam em abordagens macroestruturais pautadas na relação entre base econômica e 

superestrutura (LOPES; MACEDO, 2011). Apesar de suas distintas preocupações, autores como 

Althusser, Baudelot e Establet, Bowles e Gintis, Bourdieu e Young, pontuam a escola e, por 

conseguinte, o conhecimento como mecanismos de reprodução da estrutura social e das formas de 

conhecer. 

As leituras crítico-reprodutivistas, tendo sido consideradas também alienantes por 

reafirmarem aquilo que criticavam, como destaca Giroux (1997) ao denominá-las como “discurso 

do desespero”, sofreram críticas de trabalhos influenciados pelos estudos culturais e de outras 

abordagens microestruturais no campo do currículo. O pensamento de emancipação e resistência 

(LOPES; MACEDO, 2011) se opõe à visão de que a escola é mero espaço de reprodução da 
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estrutura social de classes. Atravessado pelo pensamento fenomenológico, hermenêutico e 

existencial, ressoou trabalhos de Freire, Pinar, Giroux, McLaren e Willis. Em comum preconizam a 

experiência, a prática de produção de conhecimento, a realidade dinâmica vivida nas escolas, como 

crítica a leituras macrossistêmicas, que tenderiam a subestimar a vida e o caráter produtivo do 

contexto escolar (LOPES; MACEDO, 2011). 

Nessa direção, Giroux (1997) defendeu atenção uma concepção de agência que pudesse 

favorecer o empoderamento dos sujeitos por meio de suas formas de conhecer, repousando toda a 

sua argumentação crítica na reiteração do poder reprodutivista da escola na sociedade capitalista. 

Tais estudos construíram oposição ao pensamento reprodutivista e assumiram, segundo Pinar et al 

(2017), a dianteira do pensamento crítico no campo curricular. Defenderam perspectivas centradas 

na escola, nas experiências locais contextuais, buscando sua interação com contextos sociais mais 

amplos; visando uma contradiretividade (ou contra-hegemonia) com foco na potência 

cotidiana/contextual/experiencial, projetando o sujeito como ativo e potente na produção de 

conhecimento via empoderamento de suas leituras de mundo. 

Concordo com Lopes e Macedo (2011) quanto ao conflito projetado entre o pensamento 

tradicional e crítico (e entre os reprodutivista e de emancipação e resistência) assinalar a busca pela 

superação de uma racionalidade técnica, em um primeiro momento. Em outra via, também há a 

defesa da distensão de uma visão de currículo formal, lido como insuficiente para com a 

valorização da experiência cotidiana como produção de conhecimentos pelos sujeitos em seus 

contextos locais. Considero que os conflitos marcados por distintas produções, por perfazerem um 

campo discursivo mais amplo, afetam continuamente a produção curricular, também na produção 

de documentos oficiais, constituindo possibilidade de lermos as políticas de currículo como 

subsumidas em um cenário mais amplo de produção de sentidos. 

Sem defender que leituras teóricas são transmitidas aos documentos curriculares 

diretamente, mas interpretando que, em uma leitura discursiva, são momentos de um texto geral da 

política de currículo, focalizo fragmentos de documentos oficiais, que marcam o que penso ser uma 

perspectiva de estruturação do currículo via controle do contexto. 

DOCUMENTOS OFICIAIS COMO MOMENTOS DE UM PENSAMENTO CURRICULAR 

Os textos envolvidos no movimento de elaboração das DCNEM e da BNCC-EM são citados 

por serem documentos de repercussão no campo da educação. As DCNEM (BRASIL, 1998) 

projetam como contextos específicos as transformações científicas, comportamentais e sociais 
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contemporâneas como forma de respaldar uma visão de mundo dada. Tal visão, afirmada como 

inexorável, é suposta como impondo à sociedade uma visão de sociedade desconhecida, mas a ser 

apropriada através de um conhecimento integrado, via interdisciplinaridade. Ao conhecimento é 

atribuída a capacidade de realizar a inclusão social, a preparação para o mundo do trabalho, a 

formação ética, flexível, autônoma e crítica do sujeito, para que possa atuar e se adaptar aos mais 

distintos contextos sociais. 

O conhecimento, projetado ao centro do que vem a ser a função da educação/currículo, 

carrega a oportunidade para a formação de competências e habilidades capazes de produzir 

subjetividades incluídas socialmente (BRASIL, 1998, p.16). Tal leitura possibilita a conjectura de 

que a cidadania, a subjetividade e as formas de conceber o mundo estão condicionadas a um 

conhecimento não obtido, mas virtualmente proposto pelas DCNEM. Um conhecimento capaz de 

assegurar a construção de um sujeito polivalente e portador de uma potencialidade crítica definida 

pelo que é dado como crítica. Trata-se de um conhecimento capaz de produzir sujeito ajustado para 

contextos supostos como garantidos para a vida. 

Pela ausência do sujeito que se afirma a importância de que o conhecimento seja apropriado 

contextualmente, em um movimento que tende a circunscrever o sentido do contexto por meio do 

que deve ser conhecido nele, definindo-o como dado de conhecimento, como possuidor de 

propriedades conhecidas em sua integralidade, anterior à experiência. 

Isto se destaca quando temas como trabalho e emprego, também tomados como 

pressupostos (e, portanto, possuidores de significados fixos), são assumidos como contextos 

prioritários à produção curricular, entendidos como contextos nos quais o conhecimento deve 

desdobrar competências com potencial preparatório para que o sujeito seja em diferentes situações 

no “mundo das ocupações” (BRASIL, 1998). Por isso, o conhecimento deve ser interdisciplinar e 

contextualizado (BRASIL, 1998, p.37), apropriando-se dos conhecimentos das diferentes 

disciplinas para a formação de sujeitos competentes para distintos contextos. 

 As DCNEM propostas em 2012 incorporam a defesa do documento de 1998 e defende 

maior qualificação de sujeitos para o desenvolvimento industrial do país. A formação do sujeito 

ideal para o contexto privilegiado do trabalho e das mudanças contínuas deste trabalho é 

congregada nas missões de oportunizar a inclusão social e a cidadania, possibilitando a leitura de 

que a produção de sujeitos para o acertado mundo do trabalho é, necessariamente, formar cidadãos 

críticos e reflexivos, que saibam lidar com os desafios vindouros de um mundo que é 

assumidamente dinâmico. Para isto, a escola passa a ser apreendida como contexto primordial de 
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difusão “sistemática dos conhecimentos científicos construídos pela humanidade” (BRASIL, 2012, 

p. 150). Apesar disso, o texto preconiza que o sucesso da educação diz respeito à relação que a 

escola precisa estabelecer com o projeto de vida dos estudantes (BRASIL, 2012, p.155), perspectiva 

apropriada também na BNCC-EM (BRASIL, 2018). 

 Assim como nas DCNEM de 1998, as de 2012 partem dos princípios da 

interdisciplinaridade e contextualização como forma de assegurar que não só o conhecimento 

científico, ligados às disciplinas escolares, é fundamental à produção de sujeitos competentes, como 

a produção de sentidos em contextos privilegiados controla as formas de operação de tais 

conhecimentos com os sentidos/ significados adequados, vistos como ideais. A aplicação contextual 

deste conhecimento neutralizaria o hiato entre a teoria e a prática, produzindo sujeitos conhecedores 

daquilo que é definido como desejável aos contextos previstos para a vida (sociedade, trabalho, por 

exemplo). 

Em perspectiva aproximada, a BNCC-EM (BRASIL, 2018) intensifica a defesa à ruptura 

com a organização disciplinar do currículo, frequentemente associando as disciplinas à dificuldade 

de formar sujeitos competentes. Igualmente, acena para a integração curricular e a contextualização 

como caminhos para dado conhecimento derivado de articulação de conhecimentos com 

experiências, ambos possuidores de significados prévios de “vida real” para o sujeito estudante. 

Dessa perspectiva, é possível interpretar que a produção de tal conhecimento contextual 

seria definido a priori do sujeito, posto que no âmbito da afirmação do texto é pontuada a 

perspectiva do que o sujeito deve “saber” e deve “saber fazer”, com um conhecimento e contexto 

pré-estabelecido. Ao tempo em que o documento assinala a importância de que a produção 

curricular esteja vinculada aos projetos de vida e aos significados dos contextos de uma suposta 

vida real, adianta a definição dos significados, por exemplo, ao definir o que caracteriza como 

importante para o sujeito e sua experiência futura, como ao defender “campos de experiências” e, 

em sua consequência, aprendizagens esperadas (BRASIL, 2018, p.51). Considero emblemática 

desse movimento de estruturação e controle dos contextos de vida a ideia de competência, 

defendida na BNCC-EM, que assinala que a prática pedagógica tem como finalidade a  

[...] indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber 

fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho) (BRASIL, 2018, p.12) 
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 Tais defesas visam pautar as práticas pedagógicas nas escolas como devendo estar alinhadas 

a um projeto de significação do sujeito estudante e docente e de sua vida e atuação, do significado 

das experiências (na escola e fora dela), além de enfatizar a escola como espaço-tempo de produção 

de um saber fazer operacional, tal como assinalado por Macedo (2015). Concordo com a autora ao 

interpretar que tais perspectivas acenam para uma oposição ao imponderável, à dinâmica 

incontrolável da escola, da vida, dos fluxos culturais que marcam este ou aquele contexto, o que não 

se pode sondar, cujos significados são produzidos contingencialmente. 

A redução do conhecimento a uma condição funcional de saber fazer, que deve ser uma 

operação prevista em/para determinado contexto, já significado para o outro, marca uma dinâmica 

importante de uma textualização curricular mais ampla. Trata-se de constituir a perspectiva de uma 

inscrição desconstrucionista na relação com documentos, teorias e estudos do currículo, com vistas 

à reflexão sobre a potência de um senso logocêntrico no/do campo, que visa significar/controlar o 

que é o outro da escola, da vida, do trabalho, da sociedade, da vida cotidiana, o contexto de um 

sujeito, o que ele deve saber para ser onde não se sabe. 

Pondero tais perspectivas como momentos de uma política curricular mais ampla, em que 

toda decisão, para concordar ou discordar, visa recuperar através de nomes como o conhecimento, 

oportunidades de propor ao outro, antecipá-lo onde não se encontra, justamente em um contexto 

que não está, pois é estranho. São abordagens que restringem mesmo aquele conhecimento suposto 

como básico às formas de aplicação em contextos desejáveis, conjecturados para o sujeito forjado 

na idealidade de um currículo que não pode não ser calculado (de cima para baixo ou de baixo para 

cima; interdisciplinar e/ou contextualmente). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia de que um conhecimento poderia ser onipotente e funcional para todo contexto (da 

escola, do trabalho, da família, da sociedade etc.) incide em uma manifestação de tentativa de 

cálculo (e, portanto, exclusão) sobre formas de conhecer o mundo. Penso tratar-se da denegação de 

lidar com o outro desconhecido, de aplacar o estranhamento de uma alteridade “toda outra” 

(DERRIDA, 2006) que impõe, continuamente, a necessidade de revolvermos nossas formas de 

conhecimento, sejam elas quais forem, para “dar conta” da resposta àquilo que se supõe como 

inquisidor. Pontuo que não só o contexto não é algo calculável, como o conhecimento possível e 

passível à operação nele não é uma propriedade carregada por um sujeito de razão/consciência 

transcendental. 
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Argumento que com toda moção de controle, o que é projetado e afirmado como 

conhecimento suficiente para que se responda ao que se impõe como questionamento (não se sabe 

[nunca] onde e como) reside no momento da loucura (DERRIDA, 2006), na decisão em resposta, 

ocasião em que supomos ser precipitada a subjetivação. 

Com a provocação pós-estrutural de Lopes e Macedo (2011) em pensar o currículo como 

texto e, retomando as inspirações derridianas que marcam estas linhas, argumento que tanto 

perspectivas tradicionais quanto críticas, como caminhos emblemáticos no campo do currículo, 

tendem a supor o conhecimento e o contexto como passíveis de controle e racionalização, como 

algo de que se conhece conteúdo e dinâmica. Reitero esta leitura tendo em conta o caráter 

estadocêntrico que marca visões macroestruturais, defensoras da verticalização do poder, de cima 

para baixo, em termos de controle sobre o contexto da prática escolar, sobre a produção de 

conhecimento. E, também, as perspectivas de emancipação e resistência, que, em defesa ao caráter 

vívido e latente da experiência subjetiva no contexto da prática escolar, respaldam a verticalidade 

do currículo ao conceber a prática como capaz de se impor como resistência, de baixo para cima, 

como contra-hegemonia (GIROUX, 1997), também através de um conhecimento definido como 

possuidor de propriedade capaz de produzir determinado sujeito apto, capaz, constituído para 

contextos pré-estabelecidos. Penso conjecturar-se uma visão de conhecimento suposta como hábil 

em transcender singularidades, saturar contextos (des)conhecidos, com dada potência à resolução de 

problemas genéricos, afirmar competências ou habilidades adequadas para o enfrentamento do que 

quer que seja a alteridade do acontecimento da escola, do currículo, da vida. 

Minha incitação aqui está para a suposição comum, nas diferentes perspectivas e fragmentos 

de textos curriculares aludidos, de que o contexto da prática é algo apreensível e racionalizável, seja 

por uma lógica tradicional ou crítica, para lê-lo como passivo ou ativo no que toca ao dinamismo do 

poder. Além disso, interessa a atenção às leituras recorrentes de contexto como dado no mundo, a 

que se pode inferir em uma métrica interpretativa, assim como também tende a ser delineado como 

espaço-tempo aberto ao olhar consciente, a uma análise transparente. 

Enfatizar o caráter textual do mundo é ter que toda significação do currículo é, tão somente, 

uma forma de envolvimento. Compreendo toda decisão como prática de significação pró-

hegemonia, desbordada em um contexto que ‘já’ não se pode reaver. Os contextos, constituídos por 

tentativas de recuperação de outros, na busca pela afirmação de determinada tradição e/ou leitura de 

mundo reivindicadas na política, são suplementações precárias daquilo a que se julga apropriar, mas 
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não se pode tangenciar, repetir em sua mesmidade na tentativa de conter o sentido do (con)texto 

curricular, na relação com alteridades supostas em um “aqui-e-agora” (DERRIDA, 1994). 

Invisto na perspectiva de que toda produção contextual, como toda possibilidade/ 

oportunidade de produção de sentidos, é singular e já está em um movimento assimétrico na relação 

com a alteridade. Trata-se de interpretar que estas palavras (aqui e alhures) marcam a ambivalência 

de poder influenciar a produção de novos contextos e, nisso, perecer como verdades intencionais. 
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Resumo 

Este trabalho visa destacar o quanto o pensamento curricular pode ser tomado como uma textualização 
produtora de sentidos para a escola, tomando-a, frequentemente, como lócus passível de controle por 
uma lógica de transparência. Constitui questionamento à comum pressuposição de um contexto 
controlável, em que determinada leitura de mundo encontraria sua ressonância e produtividade na 
relação com dado sujeito/alteridade. Em um investimento pós-estrutural no currículo, destaca como 
estratégia investigativa a apropriação da perspectiva de contexto proposta por Jacques Derrida. Propõe 
pensá-la em sua potência desconstrucionista no âmbito dos estudos curriculares, destacando a 
discussão sobre conhecimento. Problematiza o modo como, para além dos documentos oficiais, 
diferentes trabalhos emblemáticos no campo do currículo tendem a operar a perspectiva do contexto 
como um dado no mundo, transparente à análise. Focaliza, especificamente, a perspectiva de contexto 
ponderando-a como marca de diferentes momentos de um pensamento, que, com foco no cenário 
brasileiro, define como discussões teóricas do campo do currículo e documentos oficiais, como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular para o 
Ensino Médio. Argumenta sobre a leitura de controle quanto ao que se interpreta por contexto via, por 
exemplo, o conhecimento. Pontua que, não só no âmbito de leituras críticas ao que se poderia ler como 
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eficientista e/ou tradicional, tecnicista, mas destaca diferentes trabalhos, voltados a distintas abordagens 
de currículo. Conclui enfatizando os contextos como constituídos por tentativas de recuperação de 
outros, na busca pela afirmação de determinada tradição e/ou leitura de mundo reivindicadas na 
política, são suplementações precárias daquilo a que se julga apropriar, mas não se pode tangenciar, 
repetir em sua mesmidade na tentativa de conter o sentido do (con)texto curricular, na relação com 
alteridades supostas em um “aqui-e-agora”. 

Palavras-chave: políticas de currículo, desconstrução, BNCC, Ensino Médio, contexto. 

O CURRÍCULO COMO CAMPO DISCURSIVO: CAMINHOS E DILEMAS NAS PESQUISAS 

SOBRE EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Gustavo Gilson Sousa de Oliveira – UFPE  

Rebeca Barreto de Lima Xavier – Rede Municipal de Ensino de Camaragibe (PE) 

INTRODUÇÃO 

Grande parte das análises sociais e dos trabalhos acadêmicos que discutem direta ou 

indiretamente as relações entre a educação e os movimentos sociais e políticos contemporâneos 

tendem a abordar essas duas esferas – da educação e dos movimentos sócio-políticos – a partir de 

uma perspectiva focada nas instituições e estruturas formais (GOHN, 2008, 1997) adotando, muitas 

vezes, uma leitura economicista e mesmo determinista dos processos educacionais e sociais. O 

interesse recai, usualmente, ou no papel e atuação de alguns movimentos sociais como agentes de 

uma educação “não formal”, através de suas próprias práticas de formação (GOHN, 2010), ou no 

papel e atuação de movimentos que se organizam a partir das ou que passam a assumir como 

bandeira as demandas por educação formal e/ou por reivindicações específicas no campo da 

educação formal (GOHN, 1999). São comuns, por exemplo, os estudos sobre a dimensão educativa 

nos movimentos de luta pela terra (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2004), no feminismo 

(BRABO, ORIANI, 2015; GROSSI, BECKER, 2005), no movimento negro (GONÇALVES, 

SILVA, 2000), entre outros. Assim como os trabalhos sobre movimentos estudantis (BITTAR, 

BITTAR, 2014), movimentos de alfabetização e educação popular (PAIVA, 2003) etc.  

Nessa perspectiva, as estruturas, práticas, dinâmicas e dilemas cotidianos no campo da 

educação – especialmente da educação escolar pública – são frequentemente assumidos e 

apresentados como o produto ou o resultado de lutas, debates, negociações e decisões políticas 

exteriores e anteriores ao próprio contexto escolar, que antecederiam, influenciariam e 

determinariam, em última instância, as principais características das realidades educacional e 

escolar. Mesmo os movimentos que emergem no campo da educação são frequentemente 

analisados, a partir dessa compreensão, enquanto fenômenos que se diferenciam e assumem um 
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caráter excepcional em relação ao contexto propriamente educacional, para então produzirem 

mudanças em suas políticas e/ou estruturas.  

São ainda poucos os trabalhos, nessa temática, que buscam investigar até que ponto e como 

os mesmos processos e conflitos sócio-políticos que atravessam a realidade social em vários 

âmbitos – que constituem, sustentam, desafiam e deslocam os movimentos – também atravessam, 

constituem e deslocam, com trajetórias, dinâmicas, desdobramentos e efeitos articulatórios próprios, 

o contexto das realidades educacionais e escolares. São recentes os trabalhos que buscam investigar 

e explorar, por exemplo, como os debates públicos que envolvem, de forma positiva ou negativa, as 

demandas e a atuação de movimentos sociais e políticos – como as demandas por direitos sociais e 

trabalhistas, por justiça econômica e ambiental, por acesso à terra, por reconhecimento e igualdade 

racial, étnica, de gênero, de orientação sexual etc. – são articulados e desenvolvidos no campo 

curricular (LOPES, 2019; FRANGELLA, 2018; MACEDO, 2017), nas políticas de formação 

docente, de gestão, de avaliação, de financiamento (RODRIGUES, FACCHINI, 2018; LEITE, 

2018; OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2018a, 2018b) e nos processos micropolíticos que envolvem 

educadores, estudantes, familiares e comunidades nos contextos escolares (SANTOS, D., 

OLIVEIRA, 2019; MOREIRA, 2019; OLIVEIRA, SANTOS, J. 2018; MESQUITA, 2010). 

Um dos principais desafios para quem busca investigar as relações entre educação e 

movimentos sócio-políticos a partir de uma perspectiva não essencialista e não determinista passa a 

ser, portanto, como desenvolver recursos conceituais e estratégias teórico-metodológicas que 

sustentem a possibilidade de construir leituras que, ainda que reconhecidamente parciais e 

contingentes, permitam aos trabalhos de pesquisa destacar a dimensão subjetiva no campo 

educacional, assim como colocar em jogo essa multiplicidade dinâmica e aberta de agentes, 

processos e relações que constituem e desestabilizam continuamente o mesmo campo.  

Diante do reconhecimento desse desafio, este trabalho busca discutir como a elaboração da 

noção de currículo como campo discursivo, a partir do diálogo com as teorias pós-estruturalistas e, 

em especial, com a Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe (2015), tem contribuído e pode ainda 

contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e análises mais ricas e produtivas das relações entre 

educação e movimentos sociais e políticos no cenário atual. Essa discussão se baseia nos trabalhos 

de pesquisa que vem sendo desenvolvidos pelos próprios autores no contexto do grupo de pesquisa 

“Discurso, Subjetividade e Educação”, no Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, e se articula em interação com uma rede de grupos de 

pesquisa que vem produzindo, ao longo das últimas duas décadas, um conjunto significativo de 
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estudos sobre educação e currículo a partir de perspectivas pós-estruturalistas e/ou discursivas 

(GLYNOS, OLIVEIRA, BURITY, 2019; LOPES, OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2018). Inicialmente, o 

texto traz uma apresentação teórica introdutória sobre como os conceitos de discurso, 

discursividade, hegemonia e campo discursivo podem ser articulados em perspectiva pós-

estruturalista. A seguir, discute como o currículo vem sendo abordado como uma prática discursiva 

aberta no contexto dessas perspectivas. Por fim, busca explorar como a articulação da noção de 

currículo como campo discursivo pode ser produtiva para pensar e investigar as relações entre 

educação e movimentos sociais no cenário contemporâneo. 

A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE CAMPO DISCURSIVO A PARTIR DA PERSPECTIVA 

PÓS-ESTRUTURALISTA 

Em primeiro lugar, é importante destacar que a noção de discurso que as perspectivas 

discursivas pós-estruturalistas propõem não se reduz a uma compreensão dos discursos enquanto 

fenômenos expressivos ou comunicativos. As teorias pós-estruturalistas, com diferentes ênfases e 

nuances, assumem como princípio que a realidade que se pode reconhecer é, sempre já, uma 

realidade constituída através de processos de articulação, negociação, partilha e disputa de sentidos. 

Não há uma realidade última, para a qual se possa apelar como referência, fundamento ou essência, 

que não seja, por princípio, constituída através de processos de atribuição e fixação parcial e 

contingente de sentidos. Nessa perspectiva, como observa Foucault (2007), o discurso não diz 

respeito somente ao que se fala ou escreve, mas, de forma mais radical, busca nomear as regras 

disseminadas em um certo horizonte – mais ou menos explícitas, implícitas ou (in)conscientes – que 

estabelecem as condições do que pode ou não ser dito, do que faz ou não sentido nesse horizonte. A 

afirmação da discursividade da realidade (DERRIDA, 2005), desse modo, não se refere 

simplesmente à escolha de um objeto fenomênico, nem mesmo a uma postura epistemológica sobre 

os processos de construção do conhecimento, consiste em uma afirmação sobre a própria estrutura 

ontológica da realidade; a afirmação de uma ontologia radicalmente antifundacionista e 

antiessencialista. 

O trabalho de Laclau e Mouffe (2015), por sua vez, chama a atenção para a questão de que 

as regras de produção de sentido que constituem uma determinada formação discursiva nunca são 

plenamente delimitadas, de forma coerente e estável, sob um pano de fundo neutro. Os discursos 

sempre se constituem buscando se contrapor a outros discursos. Articulam critérios de produção de 

sentido que buscam deslocar, se sobrepor ou mesmo anular os padrões e normas de sentido 
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estabelecidos por outros discursos. Assim, torna-se impossível, em última instância, observar os 

discursos – ou formações discursivas – como fenômenos isolados e bem delimitados. Os discursos 

são sempre fluxos em movimento, em contínua tensão entre a repetição e a diferença, e estão 

sempre inseridos em um campo aberto de conflitos, negociações e articulação de sentidos com 

outros discursos e lógicas que disputam a constituição da realidade (GLYNOS, HOWARTH, 2007).  

Laclau e Mouffe (2015) reelaboram o conceito de luta hegemônica, a partir da tradição 

marxista clássica, para buscar caracterizar e desenvolver uma teorização mais detalhada e 

sofisticada sobre esse processo de disputa contínua pela constituição da realidade. A partir de sua 

abordagem analítica e de sua teorização, eles afirmam que diferentes formações ou movimentos 

discursivos estão continuamente buscando estabelecer um horizonte de sentido hegemônico, mas, 

que essa hegemonia será sempre precária, parcial, contingente e continuamente desafiada por outras 

lógicas e discursos atuantes no mesmo contexto. 

Diante das discussões delineadas anteriormente, é possível propor uma compreensão da 

noção de campo discursivo não somente como caracterização de um conjunto de lógicas e 

formações discursivas que disputam a construção hegemônica de um mesmo horizonte de realidade, 

mas, também como uma afirmação do caráter sempre inacabado, parcial, contingente e fluido 

desses discursos e de suas relações. Tratando da análise mais direta de fenômenos discursivos, na 

perspectiva da Escola Francesa de Análise do Discurso, Dominique Maingueneau (2008) faz a 

seguinte afirmação: 

Por este último termo [campo discursivo], é preciso entender um conjunto de 

formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-se 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo. “Concorrência” 

deve ser entendida de uma maneira mais ampla; ela inclui tanto o confronto aberto 

quanto a aliança, a neutralidade aparente etc. entre discursos que possuem a mesma 

função social e divergem sobre o modo pelo qual ela deva ser preenchida (...) Esse 

recorte em “campos” não define zonas insulares; é apenas uma abstração necessária, 

que deve permitir abrir múltiplas redes de trocas (MAINGUENEAU, 2008, p. 34). 

O CURRÍCULO COMO PRÁTICA DISCURSIVA 

No âmbito das teorias e dos estudos curriculares, como observam Lopes e Macedo (2011), 

as perspectivas pós-estruturalistas abrem o caminho, em primeiro lugar, para o questionamento das 

concepções instrumentais e deterministas de currículo. Tanto em relação aos projetos funcionalistas, 

eficientistas e tecnicistas, que tendem a pensar o currículo como ferramenta de transmissão cultural 
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e de reafirmação da ordem estabelecida, quanto em relação aos projetos curriculares de matriz 

crítica, que tendem a denunciar o caráter reprodutivista dos currículos tradicionais e a buscar 

alternativas curriculares voltadas para um horizonte de emancipação subjetiva, política e/ou 

socioeconômica.  

Em relação a esse debate, as análises e as teorizações pós-estruturalistas apontam para o 

caráter discursivo de qualquer modelo ou projeto curricular e, portanto, para a dimensão 

insuperavelmente contingente, instável e contextual desses modelos e projetos. Nenhum discurso 

curricular pode estabelecer e garantir os sentidos de suas formulações por si mesmo, esses sentidos 

sempre dependem de seu posicionamento e de suas relações diante de um conjunto de outras 

lógicas, discursos e agentes que atuam dentro e fora do âmbito escolar e educacional. Cada projeto 

curricular precisa ser continuamente analisado, problematizado e criticado, portanto, de acordo com 

as articulações, as implicações e as formas em que vai sendo apreendido e deslocado em cada 

contexto e em cada momento.  

Ao mesmo tempo, entretanto, as perspectivas pós-estruturalistas também apontam para o 

questionamento de uma concepção puramente particularista e agencialista de currículo, como a 

vislumbrada por algumas propostas de matriz fenomenológica ou experiencialista. Embora os 

sentidos dos significantes articulados pelos discursos curriculares – por exemplo, aprendizagem, 

conhecimento, disciplina, docência, qualidade, controle, experiência, inclusão, direito, emancipação 

etc. – sejam continuamente disputados, negociados e (re)produzidos em múltiplos contextos nas 

escolas e estruturas educacionais, isso não significa que esses processos aconteçam ou possam 

acontecer de forma autônoma ou sem implicações em relação aos embates e dinâmicas de poder que 

se desdobram em diferentes espaços sociais e políticos. É nesse sentido, como indicam Lopes e 

Macedo (2011), que esse movimento de teorização tende esvaziar significativamente as distinções 

entre noções como “currículo formal”, “currículo oculto” ou “currículo vivido”.  

Assim como as tradições que definem o que é currículo, o currículo é, ele mesmo, 

uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma prática de poder, mas também 

uma prática de significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos 

governa, constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso 

produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um discurso produzido na interseção entre 

diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos 

por tais discursos e os recria. Claro que, como essa recriação está envolta em relações 

de poder, na interseção em que ela se torna possível, nem tudo pode ser dito. O 

entendimento do currículo como prática de significação, como criação ou enunciação 
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de sentidos, torna inócua distinções como currículo formal, vivido, oculto. Qualquer 

manifestação do currículo, qualquer episódio curricular, é a mesma coisa: a produção 

de sentidos. Seja escrito, falado, velado, o currículo é um texto que tenta direcionar o 

“leitor”, mas que o faz apenas parcialmente (LOPES, MACEDO, 2011, P. 41-42). 

Se o currículo é assumido como fenômeno discursivo, torna-se necessário reconhecer que os 

processos de produção e negociação de suas lógicas e sentidos atravessam de forma paralela e 

interdependente – mesmo que não necessariamente de modo simétrico ou simultâneo – diversas 

dimensões como, por exemplo, a elaboração de documentos curriculares, os debates públicos sobre 

sua relevância, o planejamento de políticas de formação docente, as escolhas de materiais didáticos 

para uma rede ou escola, a definição de estratégias pedagógicas em sala de aula, etc. Desse modo, o 

reconhecimento do currículo como prática discursiva permite o desenvolvimento de estratégias 

analíticas que busquem atravessar as fronteiras rígidas e cristalizadas, entre esferas supostamente 

distantes e autônomas, explorando como se constroem as relações entre esses diversos jogos de 

sentido nos processos de produção e/ou contestação de um horizonte hegemônico de realidade. 

Como foi destacado em outro trabalho: 

A abordagem discursiva permite a observação das políticas oficiais e das práticas 

cotidianas que configuram a realidade da educação – de forma densamente imbricada 

– como construções sociais parciais, atravessadas por conflitos/contradições e 

intrinsecamente contingentes. Mais que isso, oferece instrumentos apurados para 

identificar e caracterizar os diferentes processos envolvidos nas dinâmicas – contínuas 

e coextensivas – de (re)produção, estabilização e contestação dessas práticas. Ao 

mesmo tempo, a perspectiva discursiva pós-estruturalista tem buscado caminhos para 

realizar uma crítica das realidades educacionais que não se fundamente numa 

concepção voluntarista, essencialista e/ou evolucionista dos sujeitos e da sociedade 

(OLIVEIRA, 2018, p. 170). 

CURRÍCULO COMO CAMPO DISCURSIVO E ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE 

EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Afirmar a concepção de currículo como uma prática discursiva, conforme foi elaborado, traz 

também implicações relevantes para pensar as relações entre educação e movimentos sociais. Uma 

vez que o currículo passa a ser percebido como um movimento contínuo, aberto e contestado de 

construção dos caminhos – currere – da educação, não como um artefato ou estrutura simbólica 

autorreferente e autossuficiente, torna-se insustentável pensar sobre lutas e demandas sociais e 

políticas no campo da educação somente em termos de lutas pelas definições de políticas públicas 
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educacionais ou da mera realização de ações formativas diretas por parte dos movimentos, interna 

ou externamente ao campo escolar formal. Se o currículo se constitui e é permanentemente 

disputado através de práticas discursivas articulatórias, os campos educacional e escolar precisam 

ser seriamente considerados, em sua dimensão subjetiva, como parte do plano de articulações para a 

consolidação e reafirmação de um horizonte hegemônico mas, também, precisa ser considerado 

como parte incontornável da arena de emergência criativa – ainda que em sua dimensão indecidível 

– de conflitos, dinâmicas e movimentos de contestação e formulação de novas articulações. 

Assim, ao abordar o tema a partir dessa perspectiva, torna-se necessário, em primeiro lugar, 

buscar reconhecer até que ponto e como as lutas assumidas e condensadas pelos movimentos 

sociais têm estado presentes, têm se manifestado e têm sido articuladas nos próprios debates e 

dinâmicas curriculares no campo educacional. Do mesmo modo, torna-se necessário buscar 

desenvolver linhas e estratégias de investigação que permitam evidenciar e problematizar como 

essas disputas e processos de significação atravessam e se entrecruzam entre as diversas esferas e 

setores da vida social e da estrutura educacional – em nível discursivo ou simbólico – de forma 

quase indiferente às fronteiras tradicionais e formais que lhes definem.  

Para investigar de forma mais aprofundada e produtiva os embates e articulações atuais entre 

movimentos religiosos, feministas e LGBT em relação ao campo da educação, por exemplo, é 

preciso ir além da análise das demandas, ações e manifestações oficiais ou formais de instituições e 

grupos organizados, direta ou indiretamente interessados no contexto educacional. O próprio 

sentido dessas ações e enunciações assume uma dimensão muito mais ampla e complexa quando 

passa a ser observado em relação à trajetória de constituição e deslocamento dos regimes de gênero 

e sexualidade na realidade brasileira, assim como de suas articulações nas e através das políticas 

sociais e educacionais (GLYNOS, OLIVEIRA, BURITY, 2019; OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2018a, 

2018b). Também ganha uma outra dimensão quando se evidenciam suas múltiplas implicações em 

diversos setores da educação, da cultura, da economia, das relações familiares e outros (LOPES, 

2019, RANNIERY, MACEDO, 2018). 

A partir do quadro delineado, torna-se possível ressaltar a importância de reconhecer o 

currículo não somente como uma prática discursiva, mas, também como um campo discursivo. Na 

medida em que o currículo passa a ser pensado como um jogo dinâmico e aberto, a intervenção 

analítica nesse contexto – que implica, sempre já, uma participação no mesmo – passa a depender 

da capacidade de reconhecer e de construir composições, deslocamentos e/ou contestações em 

relação às diferentes lógicas sociais e discursos que produzem e disputam sentidos no cenário 
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curricular. O currículo, desse modo, pode ser apresentado como uma prática de significação e 

constituição da realidade permanentemente tensionada e disputada por diferentes agentes e 

formações discursivas. Ou seja, o currículo constitui-se, ao mesmo tempo, como uma prática 

discursiva e como um campo discursivo de disputas hegemônicas. 

Ao buscar investigar os processos de constituição, crise e deslocamento de sentidos, lógicas, 

práticas e subjetividades que perpassam os movimentos sociais e as estruturas e dinâmicas 

educacionais contemporâneas, portanto, torna-se necessário reconhecer e indicar que esses 

processos não ocorrem de forma linear e autorreferente, mas, se desenvolvem através de 

movimentos de identificação, articulação, diferenciação e contraposição em relação a outras 

formações e práticas discursivas que interagem no mesmo campo.  

É necessário ressaltar também, entretanto, que essa compreensão da noção de campo de 

discursivo – formulada a partir de uma ontologia pós-estruturalista – não permite assumir os 

diferentes discursos ou formações discursivas como identidades ou unidades estáveis, constituídas a 

partir de uma suposta essência, função ou posição histórica ou sócio-política. As identidades dos 

próprios sujeitos e discursos que atuam no campo curricular, assim, precisam ser problematizadas 

como abertas e relacionais, as quais também são contingentes, precárias, permanentemente 

tensionadas e passíveis de deslocamento através dos processos que se desenrolam no campo. 

As considerações desenvolvidas ao longo do texto, por fim, buscam apresentar algumas 

indicações de como a proposição da noção de currículo como campo discursivo podem contribuir 

para a elaboração de estratégias mais aguçadas e produtivas de investigação sobre as relações entre 

a educação e os movimentos sociais e políticos na realidade brasileira atual. Essas considerações, 

certamente, não pretendem esgotar o debate, mas, buscam abrir algumas questões e apontar alguns 

possíveis caminhos para uma discussão que tem se tornado, cada vez mais, relevante e necessária. 
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Resumo 

As análises atuais sobre as relações entre educação e movimentos sociais e políticos tendem a abordar 
essas esferas a partir de uma perspectiva focada nas instituições e estruturas formais adotando, muitas 
vezes, uma leitura economicista e mesmo determinista dos processos educacionais e sociais. Nessa 
perspectiva, as estruturas, práticas, dinâmicas e dilemas cotidianos no campo da educação – 
especialmente da educação escolar pública – são frequentemente assumidos como o produto ou o 
resultado de lutas, debates, negociações e decisões políticas exteriores e anteriores ao próprio contexto 
escolar, que antecederiam, influenciariam e determinariam, em última instância, as principais 
características da realidade escolar. A partir desse debate, o trabalho apresentado busca explorar como a 
elaboração da noção de currículo como campo discursivo, desenvolvida em diálogo com as teorias pós-
estruturalistas e, em especial, com a Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe, tem contribuído e pode 
ainda contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e análises mais ricas e produtivas das relações 
entre educação e movimentos sociais e políticos no cenário contemporâneo. 

Palavras-chave: currículo, educação e movimentos sociais, pós-estruturalismo, teoria do discurso, 
pesquisa em educação. 

POR UMA CONVERSA SOBRE CURRÍCULO, FORMAÇÃO DOCENTE E ESTRATÉGIAS DE 

PESQUISA 

Veronica Borges – Proped-UERJ 

INTRODUÇÃO 

Nossa pretensão neste trabalho é discutir como as tentativas de apagamento da contingência 

subsidiam práticas com matizes objetivistas, deterministas e essencialistas, mais acentuados ou não, 

no campo da educação. Uma discussão que nos parece oportuna quer pela conjuntura política 

internacional e brasileira, quer pelos seus efeitos nas políticas educacionais. O esforço empreendido 

visa abalroar o que estamos chamando de “edifício da racionalidade”, especialmente no campo das 

políticas curriculares para formação docente.    

Em diálogo com a teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, através da 

“abordagem das lógicas” de Jason Glynos e David Howarth, com inspiração da psicanálise, 

problematizamos os argumentos que buscam oferecer garantias para as demandas da educação 

como a eficiência/eficácia do ensino, avaliação docente e discente, educação de qualidade para 

todos, entre outras. Consideramos que essa ampla defesa pela dita conquista de um canal de 

expressão da realidade são artifícios de um modelo científico que pouco favorecem a compreensão 
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e o redimensionamento dos desafios com os quais o campo da formação docente se depara 

especialmente no cenário brasileiro. 

“ABORDAGEM DAS LÓGICAS”: UM INÍCIO DE CONVERSA  

A perspectiva discursiva incorporada dos trabalhos de Laclau e Mouffe (LACLAU, 

MOUFFE, 2015; LACLAU, 1993) serve-nos como um operador, na falta de uma expressão mais 

apropriada, que se propõe a reativar as condições que possibilitam/possibilitaram a tomada de 

decisão por uma prática discursiva e não outra. Nosso escopo aqui é apresentar e discutir a 

“abordagem das lógicas” e como esta também contribui nessa empreitada. Trata-se de uma 

profícua estratégia de pesquisa principalmente no que concerne à possibilidade de enfrentar o 

discurso das evidências bastante difundido no discurso pedagógico.  

Glynos e Howarth (2018) baseiam-se “na articulação de uma ontologia social que enfatiza a 

contingência radical e a incompletude estrutural de todos os sistemas de relações sociais.” 

(GLYNOS, HOWARTH, p. 55, 2018). Afirmam que se alinham à psicanálise lacaniana, no caráter 

disruptivo do Real que irrompe sobre qualquer ordem simbólica impondo a marca da plenitude 

ausente. Neste sentido, é possível considerar que, ao explicitar tal enquadre teórico, também 

estamos reconfigurando os cenários nos quais os sujeitos atuam. Faz-se necessário enfrentar outras 

discussões por sua sedimentação, por sua naturalização, por exemplo, aquelas que se propõem a 

levantar apenas as características das coisas/fatos.  Os autores enfatizam que buscam discutir que as 

coisas estão aí e como estão aí. Contribuem para o enfrentamento do caráter necessário que 

alimenta o “status quo”, operando com a “instabilidade essencial” (GLYNOS, HOWART, 2018, p. 

56) e com o caráter impossível da sociedade (LACLAU, MOUFFE, 2015).  

Desse modo, mobilizados por uma ontologia que pressupõe a contingência radical das 

relações sociais, Glynos e Howarth (2018) desenvolvem a “abordagem das lógicas”: a social, a 

política e a fantasmática que são articuladas mutuamente com vistas a manter a problematização de 

dado fenômeno. A lógica social refere-se a práticas já consolidadas de determinado domínio, como 

as práticas de consumo no universo da economia ou as práticas avaliativas no discurso pedagógico. 

A lógica política nos fornece sentidos que permite explorar como práticas sociais se sedimentam, 

como são contestadas e defendidas. Seguindo ainda a argumentação dos autores, há que trazer para 

esta discussão as contribuições de Mouffe e Laclau sobre as lógicas da equivalência e lógicas da 

diferença. O principal propósito destas lógicas é investigar o modo como rastros da contingência 

radical, uma vez associados com o que se chamaria uma primeira instituição de determinadas 
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práticas/regimes, podem ser reativados em determinadas circunstâncias pelos sujeitos. Isso 

proporciona uma compreensão de como os sentidos/práticas/identidades se apresentam de modo 

relativamente fixado. Sendo assim, a lógica política se propõe a explorar tais movimentações de 

sentido articuladas às práticas sociais. Já a lógica fantasmática oferece-se como uma forma de 

abordagem mais próxima de aspectos ideológicos. Vale ressaltar que a lógica fantasmática, de 

modo indissociado às outras, vai servir como outro modo de apreensão de como os sujeitos se 

implicam/se engajam em dada situação.  

Uma importante ponderação feita por Glynos e Howarth (2018), refere-se ao significante 

“lógicas”. Estas podem se referir a gramáticas essencialistas, que insinuam uma compreensão 

fundacionista. Não é desse modo que uma investigação a partir da abordagem das lógicas opera. 

Segundo os autores, esta teorização está em diálogo com o legado de Wittgenstein que opera com a 

investigação das “possibilidades” do fenômeno (GLYNOS, HOWARTH, 2007, p.135) em seus 

contextos tanto espaciais como temporais. Também não se trata de uma análise formal das 

proposições com vistas a legitimar/validar dado fenômeno. Rejeitam abordagens causalistas e se 

alinham aos pressupostos ontológicos da sua teorização.  

 “ABORDAGEM DAS LÓGICAS”: RECONFIGURANDO O CENÁRIO DAS POLÍTICAS 

CURRICULARES DA FORMAÇÃO DOCENTE 

As lógicas sociais, como vimos argumentando, referem-se a práticas sedimentadas, a 

naturalizações reconhecidas por suas regras em determinado campo. Vale ressaltar que isso não 

significa dizer que as práticas sociais estão dadas/fixadas, elas são informadas por aspectos 

contextuais e neste sentido operam para além do sistema de regras que “parecem” determiná-las. As 

lógicas sociais, ao serem acessadas em uma investigação, favorecem o levantamento de 

características associadas a determinada prática social e/ou regime. Vamos tentar identificar essas 

lógicas no campo da educação. Tornou-se comum relacionar a mercantilização da educação às 

políticas neoliberais, por diferentes mecanismos normativos. Seja através das práticas de avaliação 

censitária (localização e responsabilização individualizadas), bem como através das políticas de 

enxugamento da máquina estatal, assim como a ideia de meritocracia, enfim todas estas são 

práticas/regimes reconhecidos no campo das políticas educacionais e que constituem uma formação 

discursiva já bastante difundida no campo. 

Também podemos dizer que é igualmente recorrente o reconhecimento e até certa exaltação 

da racionalidade científica como a resposta possível para as demandas da sociedade no que 
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concerne à educação. No entanto, cabe sempre ressaltar que não há um e mesmo modo de analisar 

tais fenômenos se compreendemos o caráter contingencial da subjetivação. Ainda assim, podemos 

dizer que há marcas reconhecíveis, a título de caracterizações, o que compreendemos como lógicas 

sociais.  

Pode-se afirmar, que as lógicas políticas podem oferecer respostas sobre como dada prática 

discursiva emerge, quais as condições de possibilidade para a precipitação de dada situação. 

Operam com elementos que enfatizam como os cenários podem e são desenhados, inclusive como 

estes processos discursivos fortalecem as posições reconhecidas e/ou se afastam delas.  

Vários estudos enfrentam o desafio de compreender a dinâmica de como as fronteiras 

discursivas (políticas) são delimitadas, como se fortalecem e/ou se enfraquecem e se sedimentam de 

modo precário, provisório e contingencial. Ressaltamos as políticas curriculares no cenário 

brasileiro e como discursos pró “centralização curricular” ganham/ganharam passagem. Um 

primeiro aspecto a ser sublinhado é que embora estejamos falando de política curricular, o que está 

em jogo, por exemplo, nesta formação discursiva não é (nunca é) o currículo em si. Diferentes 

demandas se alinham em torno de um nome (um significante): por uma educação de qualidade; por 

controle dos processos de ensinar e aprender; por garantias de sucesso escolar; por sugestão 

(alinhamento com) dos organismos internacionais; por empregabilidade; pela redução dos gastos 

com educação; pela defesa da meritocracia; por inserção no mundo globalizado, como também 

(contraditoriamente) pela defesa do nacionalismo; entre tantas outras. Como evidenciado, os 

significantes “eleitos” para expressarem dadas demandas são sempre relacionais, não têm um 

sentido em si mesmos. Desenvolvendo um pouco mais como se dá o alinhamento em torno de um 

significante como a centralização curricular, por exemplo, temos a tensão entre lógicas diferenciais 

e equivalenciais. Estas funcionam de modo relacional e mutuamente constitutivo frente a um 

antagonismo em comum. No caso, o discurso da “falta de qualidade da educação” opera como 

antagonismo na instituição do discurso “centralização curricular”.  Há um alargamento de sentidos, 

a lógica equivalencial se sobrepõe à lógica diferencial, para que seja possível uma articulação 

política, para que seja tomada uma decisão. Reparem que não há uma positividade nesta articulação 

e sim uma fixação de sentidos por uma ameaça constitutiva. Também não há um caráter necessário 

tendo em vista a radical contingência, o caráter impossível da significação – negatividade e 

contingência radical inscrevem-se na lógica política.  

A pretensão aqui é oferecer chaves de compreensão de como a lógica política está 

relacionada com o movimento de “instituição do social” quer pela sua contestação quer pelo seu 
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fortalecimento. Como vimos afirmando ao longo do trabalho, no que se refere a aspectos teóricos 

estamos em diálogo com a perspectiva discursiva de Mouffe e Laclau que explora os limites da 

formação social a partir da influência da psicanálise lacaniana como também do enquadramento 

ontológico.  

Assim, aprofundando a inspiração da psicanálise lacaniana, passaremos a abordar a lógica 

fantasmática. Segundo Glynos e Howarth (2007), esta lógica se apresenta como uma possibilidade 

de oferecer uma gramática que explora o porquê dado significante “gruda/adere” (‘grip’) aos 

sujeitos. Para os autores a lógica fantasmática contribui tanto para a compreensão da resistência por 

mudança das práticas sociais como também para o ritmo e direção da mudança quando esta ocorre. 

Vale ressaltar que a fantasia abordada neste enquadre teórico não se trata de uma ilusão da 

realidade. Não se trata igualmente de algum modo que o sujeito possa compor o universo no qual 

está inserido, mas é um modo de garantia de que a radical contingência da realidade social – o 

caráter político do social - permaneça na superfície sendo acessada quer para fortalecimento de 

determinadas práticas como pelo seu apagamento. Mais do que isso, é importante entender que as 

fantasias são o suporte para o que denominamos realidade nos dizeres lacanianos. Conforme já foi 

dito, as lógicas políticas estão ligadas a momentos de contestação ou instituição do social, com forte 

ênfase no caráter contingencial e, nessa medida também estão conectadas às lógicas sociais, quer 

por sua defesa ou seu enfraquecimento via precipitação de antagonismos. Estes, por sua vez, 

indicam os limites do social. A máxima “sociedade impossível” expressa o caráter faltoso da 

estrutura, que somente encontra alguma objetividade como marca da ausência de plenitude. Se a 

lógica política se ocupa de mostrar a contingência radical e o caráter não necessário de quaisquer 

fixações de sentidos, então a tarefa reservada à lógica fantasmática implica em reiterar determinada 

prática ou ativamente refutá-la. A lógica fantasmática é o canal que alavanca determinadas práticas 

discursivas quer por reverberações discursivas beatíficas ou horríficas. Em linhas gerais, à guisa de 

exemplos, as dimensões beatíficas operam na promessa de plenitude caso determinado obstáculo 

(discursivo) seja transposto (onipotência). Já as lógicas horríficas operam a partir de imagens 

desvitalizantes (impotência) frente a determinadas práticas (também discursivas). A potência das 

lógicas fantasmáticas interconectada às outras lógicas, políticas e sociais, está em sua pretensão de 

apreender o modo como os sujeitos organizam sua satisfação (nos moldes da psicanálise lacaniana).   

Em uma tentativa de sumarizar a discussão, podemos dizer que as lógicas políticas se 

prestam a explanações sobre as mudanças discursivas em seus deslocamentos com ênfase no caráter 

não necessário das fixações de sentido. Já as lógicas fantasmáticas vão encontrar canais para 
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expressarem o espaçamento, o ritmo e a direção para a qual as mudanças discursivas apontam. O 

que resulta em um modo de capturar como os sujeitos negociam com a radical contingência das 

relações sociais como sujeitos de desejo. Para Glynos e Howarth (2018): 

(...) o foco na contingência também está ligado à prática da crítica. Um modo de 

crítica envolve a combinação de Derrida e Foucault, gerando a “genealogia 

desconstrutiva” de um regime ou prática social. A tarefa aqui é reativar e tornar 

evidente estas opções que foram bloqueadas durante o surgimento de uma prática – os 

conflitos e forças que foram reprimidos ou derrotados - para mostrar como a 

configuração presente das práticas se baseia em exclusões que revelam o caráter não 

necessário da formação social atual, e para explorar as consequências e efeitos 

potenciais de tais “repressões”. Por outro lado, no modo do que poderíamos chamar de 

uma crítica onto-ética, a tarefa é interrogar criticamente as condições sob as quais uma 

prática ou regime social particular fixa os sujeitos a despeito de seu caráter não 

necessário. Esse modo de crítica nos fornece um meio de interrogar criticamente o 

desejo de fechamento (fantasmático). (GLYNOS, HOWART, 2018, p. 69-70) 

Do ponto de vista teórico estratégico essa busca “pelo modo como os sujeitos negociam com 

a radical contingência das relações sociais como sujeitos de desejo” nos oferece uma amplitude 

maior de compreensão de como as práticas discursivas se colocam em marcha. No campo da 

educação, mais especificamente nas políticas curriculares para formação docente, tal abordagem 

pode ser uma profícua estratégia para compreendermos os dilemas e desafios a serem enfrentados. 

Assim, com a abordagem das lógicas e com foco na lógica fantasmática, algumas questões podem 

ser problematizadas: como inventariar os (novos) fenômenos e práticas no discurso pedagógico? 

Como e por que esse novo regime de práticas emerge e ganha força? Como encontrar um canal para 

expressar o modo de funcionamento dessas novas práticas discursivas na medida em que 

conseguiram fixar os sujeitos? 

ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO: EXPLORANDO O 

DOCUMENTO “BNC- FORMAÇÃO” 

Ainda que o foco seja “BNC- Formação” (Parecer CNE/CP Nº22/2019) apontamos para a 

inserção dessa discussão em um cenário mais amplo das políticas curriculares para formação 

docente. Atentarmos para isso se faz necessário tendo em vista a abordagem pós-estrutural deste 

exercício de análise. Se para Laclau e Mouffe, discurso pode ser entendido como uma totalidade 

relacional decorrente de práticas articulatórias, também podemos dizer que este não se reduz às 
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mudanças textuais e/ou verbais, mas tende a capturar os jogos de linguagem em seus aspectos 

linguísticos e não linguísticos. Além disso, um discurso não pode (nunca) ser delineado ou fechado 

em qualquer circunstância. Não estamos dizendo que não haja fronteiras nos discursos. 

Reconhecemos os discursos médicos, literários, pedagógicos etc. Ainda assim, o discurso envolve 

muito mais dispersão do que regularidade e isso tem implicações teórico-estratégicas relevantes 

para o campo da educação. 

Sendo assim, nossa análise tanto circunscreve como extrapola o documento referido, 

assumindo a ambivalência discursiva privilegiada na abordagem das lógicas. Argumentamos que as 

formações discursivas do documento incidem em uma retórica causal, objetivista e racional - “o 

discurso das evidências científicas”. 

Com isso, ao nosso ver, se considerarmos as lógicas políticas temos um movimento de 

negação das demandas diferenciais que atuam de modo relacional e indissociado com demandas 

equivalenciais. Algumas das demandas diferenciais são: pela autonomia docente, pela qualidade 

social da educação, por um maior diálogo com a cultura, pela melhoria das condições estruturais 

das escolas, pela não centralização curricular, pela inclusão social, pela manutenção da Resolução 

CNE/CP nº 2/2015, pela valorização do magistério, entre tantas outras. No enquadre teórico-

estratégico com o qual dialogamos, entendemos que as lógicas diferenciais são subvertidas e que a 

cadeia equivalencial se expande frente a um antagonismo. Na “BNC-Formação” percebe-se que há 

tentativas (discursivas) de apontar saídas/dar respostas para o grande desafio de ofertar educação de 

qualidade para todos. Neste sentido, no documento, a relação antagonística que se apresenta é 

aquela que afirma a “falta de resultados” da formação docente em curso.  
O documento Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação) reformula a Resolução CNE/CP n° 2/2015 e tem como proposição dar um 

norte para a formação no país. Insere-se no movimento em prol da centralização curricular, 

corroborando vários pontos da BNCC como também nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Formação Docente.  
O recurso retórico do texto centra força em configurar um cenário “inaugural” no qual o 

alinhamento com a BNCC promove a efetividade da aprendizagem (decisões pedagógicas com base 

em evidências), assegurando educação para todos:  

A BNCC inaugura uma nova era da Educação Básica em nosso país. Pela primeira vez 

na história, logrou-se construir, no Brasil, um consenso nacional sobre as 

aprendizagens essenciais, que são consideradas como direito de todos e, portanto, 
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devem ser, ao longo de todas as etapas e modalidades, asseguradas na Educação 

Básica.  

Para torná-las efetivas, os professores devem desenvolver um conjunto de 

competências profissionais que os qualifiquem para colocar em prática as dez 

competências gerais, bem como as aprendizagens essenciais previstas na BNCC, cuja 

perspectiva é a de oferecer uma educação integral para todos os estudantes, visando 

não apenas superar a vigente desigualdade educacional, mas também assegurar uma 

educação de qualidade para todas as identidades sobre as quais se alicerça a população 

brasileira. (p. 1-2) 

Ao longo do documento a argumentação vai em um crescente, se sedimentando em torno da 

apresentação de “dados” (muitos deles falaciosos e descontextualizados) que recompõem os 

caminhos trilhados no campo da formação docente. Enfatiza o quanto a aprendizagem vem sendo 

preterida. Podemos dizer que o “tom” do texto revela um pragmatismo na apresentação da solução 

para o déficit educacional brasileiro. Com base em evidências, recorre a tabelas e figuras com dados 

estatísticos, e apresenta alguns indicadores nacionais para delinear o mal posicionamento do Brasil 

em comparação com outros países. Também se utiliza, ou tenta se vincular a Institutos, 

Organizações, Fundações, Pesquisas e Estudos como, por exemplo: OCDE, Todos pela Educação, 

Fundação Santillana, Varkey Fundation, BID, Instituto Canoas, UNESCO, entre tantos outros. Com 

tais recursos o discurso do documento parece “dizer” que as demandas da sociedade, para além do 

campo da educação, representada por tais instituições, ancoram-se na busca por evidências e por 

oferecer respostas correspondentes aos resultados encontrados. Assim, pretensamente, fecha-se a 

equação no sentido de atingir o objetivo - implementação de uma política que traga resultados – os 

resultados de aprendizagem:  

Esses resultados [referência ao IDEB estacionário] nos levam a pensar em dois 

aspectos. O primeiro se refere à regulação da formação e do exercício profissional 

para o magistério, conforme o inciso III do art. 13 da LDB, pelo qual os docentes 

devem se incumbir de zelar pela aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, a 

aprendizagem passa a ser a principal incumbência do professor, ou seja, a centralidade 

do tradicional processo de ensino e de aprendizagem não está mais na atividade meio, 

ou no simples repasse de informações, mas na atividade fim, que diz respeito ao zelo 

pela aprendizagem dos estudantes, uma vez que a finalidade primordial das atividades 

de ensino está nos resultados de aprendizagem.  

O segundo aspecto se refere à importância da qualificação do professor para o 

processo de aprendizagem escolar dos estudantes. Conforme os vários estudos têm 
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apontado, entre eles o da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que envolve o levantamento das políticas relativas aos 

professores da Educação Básica em 25 países membros, constatou-se que a 

qualificação dos professores para a qualidade do ensino ministrado é o fator mais 

importante para explicar o desempenho dos estudantes. Daí porque a formação 

docente é, dentre os diversos fatores que contribuem para a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem escolar, o que deve ganhar maior atenção das políticas 

públicas para a área. (p. 5) 

(...) A experiência internacional também mostra que, para formação inicial de 

professores, os referenciais podem estar alinhados aos mecanismos de avaliação e 

acreditação dos cursos de formação inicial e avaliações dos estudantes ou recém-

graduados (...). (p. 9-10) 

A fantasia suporta muitos dos nossos projetos e escolhas e opera apagando a 

contingência radical das práticas sociais e políticas. Faz isso através de uma narrativa 

fantasmática que, neste caso, atribui ao discurso do resultado a plenitude a ser atingida 

– a dimensão beatífica da lógica fantasmática. Seguimos buscando qual é o 

investimento afetivo reivindicado que serve de pano de fundo: “Por que alguns 

sentidos se instauram como prevalentes? O que bloqueia, ainda que eventual e 

provisoriamente o livre fluxo de significados nos significantes e possibilita algum 

nível de acordo para gerar comunicação? O que nos leva a investir em escrever, ler, 

educar, fazer política? Como são definidos os critérios e as regras – certa 

normatividade - capaz de levar a uma decisão política entre tantas outras 

possibilidades de significação do mundo social?” (LOPES, 2018, p. 143) 

Outro pano de fundo a ser considerado, também em consonância com Lopes (2018), refere-

se a enfatizar os vínculos de todo projeto educacional com a mudança social e não apenas com a 

permanência e que tal relação é mutuamente constitutiva. O esforço empreendido no documento 

promete mudanças, inclusive mudanças inaugurais. No entanto, faz suas apostas na permanência do 

discurso das evidências. Isso se apresenta porque outros campos como o econômico, histórico, 

sociológico também funcionam desse modo - os dados falam por si. Uma vez apresentados, não se 

fazem necessárias tantas justificativas. Isso gera agilidade nas respostas. A promessa é de clareza, 

objetividade, eficácia. 

Como podemos “ler” isso em termos de investimento afetivo? Enfrentar esse 

questionamento implica em uma aposta relacional e contextual da discursividade, dos processos de 

subjetivação. Há um clamor por mudanças e a busca por realizar seus desejos. A educação de 
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qualidade, um significante vazio, está entre estes anseios. Mas como atingi-la, como conviver com 

sua impossibilidade, como suportar e manter esse desejo no horizonte? A lógica fantasmática 

encontra um canal para expressar esse anseio. Esse canal, a “realidade social” se organiza de modo 

oscilante e com posições incompatíveis entre si. Voltemos à cadeia equivalencial “educação de 

qualidade para todos”. Defendemos que o antagonismo, contingencialmente, que opera essa fixação 

de sentidos está no significante “faltam garantias efetivas de aprendizagem”. Não por acaso, há a 

proposição de três competências específicas: conhecimento profissional, prática profissional e 

engajamento profissional. Enquanto conhecimento, prática e engajamento dizem respeito aos 

anseios por: reconhecimento (os dados retratam resultados pífios e posicionamentos inferiores nos 

ranqueamentos); eficiência/eficácia das práticas e por “compromisso com o fazer aprender”. Já o 

significante profissional opera articulando demandas de diferentes setores. Demandas do discurso 

educacional como valorização do magistério, protagonismo docente, autonomia docente, formação 

inicial e continuada, as demandas científicas como aquisição de conhecimento escolar, assim como 

as demandas identificadas como mercadológicas que mercantilizam a prática docente, valorizando a 

homogeneização e pasteurização das tarefas do professor. Assim, compreendemos que o vetor dessa 

mudança em curso se orienta em dois sentidos: no da mudança social (importante investimento 

afetivo) que pavimenta o terreno dos anseios mais abrangentes e difusos da educação de qualidade, 

e opera pragmaticamente, em uma compreensão estreita da profissionalização docente com a ênfase 

na prática e nas decisões pedagógicas tomadas com base em evidências. 

CONCLUSÕES: APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS DISCURSIVOS  

Com tais questões, nosso objetivo foi, de certo modo, buscar argumentos que coloquem em 

suspensão a clareza, a transparência dos dados apresentados e insistir com a ideia de que 

formação/educação é da ordem do impossível (BORGES, LOPES, 2019) e do risco (BIESTA, 

2014).  De um modo geral, na grande área das ciências humanas, e no campo da educação já há 

certo consenso de que operamos em um território em que o paradigma científico está a perder 

espaço. No entanto, ainda estão tímidos os enfrentamentos desse caráter movediço já anunciado por 

tantos autores. Com tais preocupações, nos propomos a investigar possibilidades teórico-

estratégicas da abordagem das lógicas. Reparem que não utilizamos o termo método. Com isso já 

estamos marcando um posicionamento importante que se confronta com paradigma científico. Ao 

utilizarmos o termo teórico-estratégico consideramos a indissociabilidade constitutiva de uma 

investigação. Mais do que isso, assumimos a estratégia para ressaltar que não há práticas de 
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pesquisa previamente dadas a serem aplicadas e que cada investigação vai impor uma abordagem 

específica a ser engendrada no processo.  

Argumentamos que há uma formação discursiva em andamento que se filia às certezas, e 

busca “o ser das coisas” como discutimos no documento da Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (Parecer CNE/CP Nº 22/2019). 

Acompanhando Biesta afirmamos que “A responsabilidade do educador é a 

responsabilidade para o que está por vir, sem conhecimento do que está por vir.” (tradução livre, 

BIESTA, 2014, p. 148). Esta citação aborda um aspecto que abordamos de diferentes modos e 

seguimos tentando responder - a docência exige de todos e cada um uma abertura ao Outro 

(alteridade) e tal condição não se constrói a priori, não está dada. Mais do que isso, tal condição 

impõe-se reiteradamente aos sujeitos: de novo, de novo, e uma vez mais.  
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Resumo 

Nossa pretensão neste trabalho é discutir posicionamentos racionalistas que marcam as políticas 
curriculares para formação docente. Assume a crítica frontal aos modelos instituídos de formação 
docente e problematiza os encaminhamentos apontados nas políticas curriculares, em defesa de 
discursos de eficiência/eficácia para sanar demandas da sociedade por uma educação de qualidade para 
todos. Apresenta, a partir da aposta na perspectiva pós-estrutural no currículo, a “abordagem das lógicas”, 
mais especificamente, a lógica fantasmática como estratégia investigativa. Sendo assim, propõe pensar 
com Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, Jason Glynos e David Howarth, em uma perspectiva discursiva, 
como as lógicas sociais, políticas e fantasmáticas podem favorecer a reconfiguração dos cenários nos 
quais atuamos como os desafios da docência. Opta por oferecer possibilidades de outras leituras dos 
documentos curriculares, notadamente o Parecer CNE/CP Nº22/2019, também denominado “BNC– 
Formação”, que revisa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para 
a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica, recém-homologado no âmbito do Conselho Nacional de Educação. A análise tanto 
circunscreve como extrapola o referido documento, explorando os deslocamentos de sentidos, a 
ambivalência e a dissimetria. Argumenta sobre a força teórico-estratégica da “abordagem das lógicas” no 
campo da formação dos professores. Suas considerações recolocam a discussão de como delimitar 
fronteiras no campo educacional com e para além do discurso das evidências. Conclui com a aposta na 
estratégia discursiva em sua pretensão de abalar diferentes modos de concepção do discurso científico 
no campo da formação docente. 

Palavras-chave: Políticas de currículo; Formação de professores; Base Nacional Comum para 
Formação Docente; “Abordagem das lógicas”. 
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Resumo 

O painel reúne estudos de três professoras que focalizam questões relacionadas aos processos de 
ensino-aprendizagem: o primeiro, no período da Educação Infantil; e os dois outros, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Aspectos fundamentais dos discursos das crianças no movimento interativo 
das salas de aula são captados de modo singular. Em Perguntas de crianças: relações discursivas e ampliação do 
conhecimento na educação infantil, o material são perguntas que as crianças elaboram, entendidas como 
modos de observar, estranhar, refletir, investigar e ampliar os conhecimentos sobre o mundo. Duas 
situações pedagógicas são analisadas e evidenciam como as perguntas geraram reflexão e ampliação dos 
saberes, em ambiente discursivo onde todos, em colaboração, foram refinando e reelaborando o 
pensamento, articulando com outras referências em movimento alteritário. Sawabona: eu vejo você - o 
trabalho com linguagens inspirado em uma filosofia africana relata uma experiência em que se articulam 
diferentes componentes curriculares (Língua Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais e Ciências) e 
seus conteúdos específicos, em torno do tema Sawabona. - “Eu vejo você, você é importante para mim e 
eu te valorizo”. As crianças como sujeitos no/do processo ensino-aprendizagem interagem no espaço 
da sala de aula, e este se constitui no ponto de partida da ação pedagógica. Seus discursos revelam 
concepções, desejos, peculiaridades infantis. Por fim, no estudo Interações discursivas e relações dialógicas no 
processo de apropriação da escrita pela criança, é focalizada a compreensão sobre modos de ensinar e aprender 
a escrita, com base na interação, no intuito de apreender aspectos que caracterizem uma proposta 
discursiva em alfabetização, em suas dimensões conceituais e metodológicas, e refletir sobre como as 
interações discursivas e as relações dialógicas instauradas na sala de aula impactam o processo de 
apropriação da escrita pelos alunos. Bakhtin, Vigotski, Geraldi, Freire, Smolka e Goulart são 
importantes autores de referência. 

Palavras-chave: Linguagem; Discurso; Ensino-aprendizagem; Interação; Cultura. 

PERGUNTAS DE CRIANÇAS: RELAÇÕES DISCURSIVAS E AMPLIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Adriana Santos da Mata – UFF 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, buscamos compreender processos enunciativos de crianças de 3 a 5 anos, 

especialmente as perguntas que elaboram, com base em suas vivências e referências de mundo, no 

contexto de uma instituição pública federal de Educação Infantil, localizada em Niterói (RJ). 

Consideramos as perguntas das crianças como propulsoras dos modos de observar, estranhar, 

refletir, investigar e ampliar os conhecimentos sobre o mundo. 

Com base na teoria bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, 2009, 2010) e na pedagogia da 

pergunta de Freire & Faundez (1998), compartilhamos duas situações nas quais as perguntas das 

crianças geraram reflexão e ampliação dos saberes, em um ambiente discursivo onde todos - 

crianças e adultos -, em colaboração, foram refinando e reelaborando o pensamento, articulando 

com outras referências, por meio da palavra, num movimento alteritário. 
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Concluímos que assumir uma pedagogia que parta das perguntas implica uma grande 

transformação nos saberes e fazeres docentes, no relacionamento com os discentes, nos modos de 

ensinar e de aprender, na relação com o conhecimento social legitimado, na elaboração do 

currículo. 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

As crianças são enraizadas no mundo sociocultural repleto de possibilidades, com 

incontáveis recursos, tecnologias, que resultaram de um processo longo da produção humana, que é 

histórica e cultural. Desde bebês, experimentam e participam de muitas situações, lidam com 

múltiplas informações, estímulos, sensações, percepções, conhecimentos, sentimentos, valores, 

linguagens, etc. O mundo se apresenta, como dizem Smolka, Magiolino e Rocha (2016, p. 81), 

“cada vez mais, transbordante de conhecimentos e instrumentos técnicos e semióticos produzidos 

pelo homem, os quais modificam as práticas e transformam os modos de agir das pessoas em 

interação”.  

É de modo ativo e responsivo (BAKTHIN, 2009) que as crianças pequenas reagem a este 

mundo, se apropriam dele, (re) elaborando, (re) interpretando, sentindo, confrontando com o que 

sabem, estabelecendo conexões com os elementos que conhecem, e vão ampliando suas 

possibilidades de ação e de resposta. 

Nas relações discursivas, as respostas das crianças são atravessadas por muitas referências 

do seu cotidiano: dos grupos socioculturais (família, vizinhos, escola, igreja); da organização dos 

ambientes em que circulam (cidade, escola, casa); dos meios de informação e entretenimento 

(televisão, celular, computador, livros); dos elementos e fenômenos da natureza; da linguagem 

verbal. 

Assim as falas das crianças são atravessadas e marcadas por diversos discursos dos 

diferentes sujeitos com os quais elas se relacionam em diferentes contextos e situações 

enunciativas. Os sujeitos - crianças e seus interlocutores - apresentam, portanto, “diversos pontos de 

vista, diversos horizontes, diversos sistemas de expressão e de acentuação, diversas ‘falas’ sociais” 

(BAKHTIN, 2010, p. 91). 

 Estas “falas sociais” são, de acordo com Bakhtin, linguagens sociais, caracterizadas por 

conteúdos específicos e que se realizam em direções bem definidas. Formam-se em grupos 

determinados (profissionais, geracionais, etários, etc.) que se identificam e conformam modos 
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próprios de falar, de interpretar, de representar e de agir no mundo sociocultural e ideológico 

(idem). 

 Logo, as crianças - como grupo etário e geracional - têm linguagens sociais próprias, formas 

de orientação intencional, interpretação e apreciação concreta do mundo, modos próprios de 

compreender, de expressar seus pensamentos, conhecimentos e sentimentos. Elas produzem suas 

linguagens sociais com vocabulário, organização e intenção específicos, retratando diferentes 

contextos, referindo-se a várias situações, falando a muitos destinatários e respondendo a diversos 

discursos. Na arena discursiva, marcada por tensões, as crianças vão construindo seus sistemas de 

referência, compostos pelo relacionamento com as pessoas, o patrimônio histórico-cultural, enfim a 

infinidade de possibilidades que o mundo oferece.  

Com linguagens sociais cotidianas, as crianças chegam à escola onde vão aprender e 

consolidar novas formas de compreender o mundo e a sociedade durante todo o tempo de 

escolarização. As linguagens sociais escolares afetam, modificam e se hibridizam com as 

linguagens sociais de origem das crianças. E isto é recíproco, pois as linguagens sociais escolares 

também se banham nas linguagens sociais cotidianas - âncoras fortes das vidas das crianças -, sendo 

por elas alteradas.  

Com esse entendimento, podemos questionar o que as escolas de Educação Infantil e dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental têm feito com as enunciações das crianças pequenas?  

Pensando no modelo tradicional [ainda] hegemônico de escola, como nos alerta Freire 

(1988), tem-se uma concepção “bancária” da educação, na qual o educador “deposita” os conteúdos 

no educando, de maneira autoritária. Em escolas deste tipo, as crianças não têm voz ou suas falas 

são usadas como pretexto para o ensino de conteúdos gramaticais e da chamada ‘norma culta da 

língua’. 

É também Freire, em conversa com Faundez (FREIRE & FAUNDEZ, 1998), quem nos 

indica uma possibilidade de educação dialógica, na qual o conhecimento prévio ou “saber de 

experiência feito” ganha destaque nos processos de ensino e aprendizagem. Os autores defendem 

uma pedagogia da pergunta, pois entendem que a origem do conhecimento está na curiosidade, no 

ato de perguntar: 

[...] o que professor deveria ensinar - porque ele próprio deveria sabê-lo - seria, antes 

de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do conhecimento, repito, é perguntar. E 

somente a partir de perguntas é que se deve sair em busca de respostas, e não o 

contrário: estabelecer as respostas, com o que todo o saber fica justamente nisso, já 
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está dado, é um absoluto, não cede lugar à curiosidade nem a elementos por descobrir. 

O saber já está feito, este é o ensino. Agora eu diria: “a única maneira de ensinar é 

aprendendo”, e essa afirmação valeria tanto para o aluno como para o professor 

(FREIRE & FAUNDEZ, 1998, p. 67). 

Propor uma pedagogia que parta de perguntas significa uma mudança de paradigma para a 

educação que, em geral, está centrada nas respostas já encontradas pela herança cultural, no ‘saber 

já feito’, sem que os alunos nem os professores saibam que indagações conduziram à elaboração 

dos conhecimentos. Assumir uma pedagogia que comece com perguntas é um grande desafio para 

os professores que devem estar atentos aos interesses, às necessidades, às curiosidades dos alunos, 

para não castrar ou desrespeitar suas falas, e sim ter a compreensão de que não há perguntas bobas 

nem respostas definitivas.  

É necessário que educadores e educandos descubram “a relação dinâmica, forte, viva, entre 

palavra e ação, entre palavra-ação-reflexão”, partindo de exemplos concretos das próprias vivências 

dos alunos, estimulando-os a “fazer perguntas em torno da sua própria prática e as respostas, então, 

envolveriam a ação que provocou a pergunta. Agir, falar, conhecer estariam juntos” (FREIRE & 

FAUNDEZ, 1998, p. 72). 

No mesmo sentido, Geraldi (2010), ao definir a ‘aula como acontecimento’, defende que as 

perguntas mediadoras estejam amplamente vinculadas à realidade concreta, ao vivido de alunos e 

professores, “para transformar o vivido em perguntas. O ensino do futuro não estará lastreado de 

respostas, mas nas perguntas. Aprender a formulá-las é essencial” (p. 95). 

 Com base nessas premissas, passamos, a seguir, a um breve exercício de reflexão sobre os 

processos enunciativos de crianças pequenas da Educação Infantil, especialmente as perguntas que 

elaboram no cotidiano, partindo de suas referências de vida, como propulsoras na ampliação dos 

saberes infantis.  

PERGUNTAS DE CRIANÇAS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

[...] Por que os ossos doem/ enquanto a gente dorme?/ Por que os dentes caem?/ Por 

onde os filhos saem?/ Por que os dedos murcham/ quando estou no banho?/ [...] 

Quanto é mil trilhões/ vezes infinito?/ [...] Por que o fogo queima?/ Por que a lua é 

branca?/ [...] Por que o tempo passa?/ Por que que a gente espirra?/[...] Por que que a 

gente morre?/ Do que é feita a nuvem?/ Do que é feita a neve? [...] Well, well, well, 

Gabriel... (TOLLER, 2015) 
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Muitos de nós - educadores, pais e demais adultos que convivem com crianças - já fomos 

bombardeados com perguntas instigantes, surpreendentes, como estas da epígrafe, que Gabriel, de 8 

anos, faz à mãe, Paula Toller. E, muitas das vezes, não sabemos o que responder! 

Na Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI/UFF), em Niterói 

(RJ), que atende crianças de 2 a 5 anos e 11 meses, isso não é diferente! As crianças - muito 

observadoras e serelepes - exploram os ambientes, os materiais, relacionam-se com outras crianças 

e adultos, demonstram desejos, interesses, necessidades, curiosidades e fazem muitas perguntas! 

Perguntas que têm origem nas referências concretas do mundo sociocultural e são permeadas por 

uma lógica e uma linguagem próprias das crianças. 

Compartilhamos duas situações cotidianas nas quais as perguntas das crianças 

oportunizaram a explicitação e a ampliação dos saberes, em um ambiente discursivo onde todas 

puderam se ouvir, se conhecer, intercambiar vivências, se sentir sujeitos atuantes. Procuramos 

reconstituir o contexto enunciativo e, em seguida, fazemos breve análise e interpretação no intuito 

de compreender os sentidos produzidos pelos sujeitos (BAKHTIN, 2009). Encontramos indícios 

(GINZBURG, 1989) de que, nas relações discursivas, as perguntas conduzem à busca por 

explicações e fomentam novas incertezas, impulsionando e tornando significativos os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem infantis.  

Em uma manhã de outono, crianças e professora se reuniram na roda de conversas para 

fazerem os primeiros combinados do dia. As crianças participavam com animação, às vezes falando 

todas juntas, e a professora tentava organizar a atividade a fim de garantir que todas pudessem se 

ouvir para combinar o que seria feito. Até que, de repente, apareceu uma ‘lagartinha’ saracoteando 

no meio da roda. As crianças logo ficaram alvoraçadas, gritaram, mudaram o foco de atenção e 

disseram que queriam pesquisar sobre o bichinho. A professora, atenta à movimentação, começou a 

registrar com as crianças uma lista de conhecimentos prévios sobre animais. A partir dessa conversa 

e registro iniciais, seguiu-se uma sequência de atividades, por vários dias: pesquisa em diferentes 

fontes, vídeos informativos, produção de desenhos, confecção de mural, experiência científica, 

visita ao laboratório de ciências, entre outras. A professora pesquisou o nome daquela ‘lagartinha’ 

que deu origem ao projeto de trabalho e contou para as crianças. Ao revelar que se tratava de uma 

espécie de gongolo e que seu nome popular era ‘piolho de cobra’, as crianças começaram a rir. 

Pedro, de 6 anos, espantou-se e, imediatamente, perguntou: Como a cobra se coça se ela não tem 

mão nem pé? 
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 A indagação de Pedro nos convoca à reflexão. As palavras piolho, cobra, coçar têm sentido 

para ele, fazem parte de seu universo de referência. Piolho é um parasita que se esconde na cabeça, 

entre os cabelos, e provoca coceira. Cobra é um animal que rasteja, não tem mão nem pé. O menino 

compreende as palavras com os sentidos que já estão estabilizados para ele, e aciona essas 

referências em seu pensamento, de maneira complexa, deduzindo que existe um problema, pois ‘se 

a cobra pegar piolho, não tem como se coçar’! Logo, a expressão ‘piolho de cobra’, além de soar 

engraçada, parece não ter sentido lógico para Pedro! 

As crianças constroem sentidos possíveis com as referências que já têm, com os valores que 

já possuem, com as vivências que já incorporaram aos seus universos axiológicos. Diante de uma 

situação em que a palavra tem um sentido diferente daquele que já conhece, surge um conflito, um 

estranhamento, uma instabilidade, que gera oportunidade de ampliar tanto os repertórios 

vocabulares como os conhecimentos. 

 As crianças partem da observação direta, empírica, fazem inferências e estabelecem relação 

com outros conhecimentos para deduzir com lógica, criar hipóteses. Esse processo é fundamental na 

aprendizagem. Por meio de perguntas problematizadoras, num processo dinâmico, em relação com 

outras crianças e com a professora, conversando, trocando, estranhando, colocando certezas em 

xeque, se encantando, é que os conhecimentos vão sendo construídos de maneira significativa. 

 Geraldi (2010) alerta que o professor sozinho não tem que dar conta de todos os sentidos 

que constituem a resposta, e sim tem a função de ultrapassar o senso comum, organizando mais 

perguntas e buscando as respostas disponíveis nas diversas fontes do patrimônio histórico-cultural. 

Para o autor: 

[...] é aqui que a pesquisa começa, é aqui que o caminho começa a ser construído e ele 

somente passa a ter existência depois de percorrido, na narrativa que se escreve desse 

processo de produção. Enfim trata-se de pensar o ensino não como aprendizagem do 

conhecido, mas como produção de conhecimentos, que resultam, de modo geral, de 

novas articulações entre conhecimentos disponíveis (GERALDI, 2010, p. 97-98). 

 Com a mediação da professora, as crianças vão compreendendo e se apropriando de 

maneiras de buscar o conhecimento, por meio de perguntas propulsoras dos processos de 

investigação a caminho de respostas. A próxima situação que apresentamos é um exemplo dessa 

asserção. 

 Após as férias de julho, as crianças decidiram, por meio de votação, pesquisar sobre o corpo 

humano. Mais uma vez, o movimento do grupo - crianças e professora – começou com conversas, 
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muito animadas, e troca de informações sobre o que as crianças já sabiam. Nos dias que se 

seguiram, o grupo teve acesso a enciclopédias, atlas do corpo humano, radiografias, e outros 

materiais; assistiu a documentários; elaborou textos coletivos; teve experiências sensoriais 

(sabores/paladar; texturas/tato); observou características físicas e diferenças de peso e altura que 

levou à confecção de tabelas e gráficos com os dados registrados. Em um dos encontros, a 

professora propôs que as crianças falassem o que gostariam de saber sobre o corpo e registrou as 

perguntas em uma lista: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como no primeiro exemplo, as crianças de 3 a 5 anos elaboraram perguntas a partir de 

suas referências, de seus conhecimentos do mundo sociocultural. As crianças contemplam a vida 

pulsante, observam fatos, fenômenos, comportamentos, vivenciam diversas situações, apreendem e 

se apropriam do mundo, fazem conexões que levam às indagações. Tais ações demonstram a 

complexidade do pensamento infantil. 

No caso em questão, destacamos a intencionalidade da proposta: fazer perguntas, sem receio 

ou censura. As crianças compreendem a atividade, sabem que suas perguntas serão acolhidas (não 

serão consideradas bobas, sem importância) e que existem respostas e meios de encontrá-las. Elas 

assumem postura investigativa, curiosa, de admiração e espanto.  

As perguntas são o motor do conhecimento, o início do processo de conhecer. A partir das 

perguntas foram estabelecidas relações discursivas, por meio das conversas, da consulta às 

diferentes fontes materiais, da experimentação, etc., que levaram à sistematização e à ampliação do 

conhecimento de todos - crianças e adultos -, que, juntos, em colaboração, foram refinando e 

A gente quer saber: 
Como produz a meleca? 
Como sai a voz? 
Como sai o coco? 
Por que o osso quebra? 
Como sai a tosse? 
Como sai o espirro? 
Por que a menina é diferente do menino? 
Por que o umbigo se forma quado o bebê sai da barriga da mãe? 
Se a gente comer deitado, a comida vai pro cérebro? 
Se a gente comer sentado, a comida vai pra barriga? 
Por que a gente sente muito sono? 
Por que o xixi é sempre amarelo se a água não tem cor? 
Como se produz a casca do dodói? 
Como dá ponto? 
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reelaborando o pensamento, articulando com outras referências, por meio da palavra, num 

movimento alteritário. 

Acreditamos que é assim que deve ser a escola, em todos os seguimentos: “um espaço 

amplo, dialógico e dialogizado, que comporte e faça florescer diferentes tipos de argumentos [...] 

implicando amplo espaço para invenção e grande margem de erro” (GOULART, 2014, p.172). 

Nesta concepção, o “erro passa a representar um indício, entre muitos outros, do processo de 

construção de conhecimentos” e aportar “aspectos significativos para o processo de investigação ao 

sinalizar que a criança está seguindo trajetos diferentes (originais, criativos, novos, impossíveis?) 

dos propostos e esperados pelo professor” (ESTEBAN, 2003, p. 23). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das perguntas, experiências e trocas socioculturais, o mundo se revela, se amplia e 

se enche de sentidos. As perguntas são propulsoras dos processos de conhecer o mundo, 

vislumbrando novas possibilidades de ser, de falar e de agir.  

 Assumir uma pedagogia que parta das perguntas implica uma grande transformação nos 

saberes e fazeres docentes, no relacionamento com os discentes, nos modos de ensinar e de 

aprender, na relação com o conhecimento social legitimado, na elaboração do currículo.  

Como elaborar um currículo na Educação Infantil que busque construir os conhecimentos de 

maneira significativa em vez de transmitir conteúdos? Como atender as necessidades, os interesses, 

as curiosidades das crianças? Como (re) pensar a participação ativa das crianças no dia-a-dia da 

escola, de modo a garantir que as manifestações infantis sejam de fato contempladas no 

planejamento das atividades, na organização das brincadeiras, das linguagens, do tempo, do espaço, 

da formação dos grupos? Como romper com o currículo que é construído exclusivamente a partir 

das lógicas e interesses dos adultos, no qual a participação da criança se reduz à mera adaptação?  

Os professores precisam se sentir dispostos a arriscar novas possiblidades, delinear novos 

percursos, fazer novas análises de antigas questões, enfrentar os desafios diários no ser professor: 

“profissionais cientes dos riscos e erros entranhados na construção do novo, capazes de ler nos erros 

respostas que instigam a repensar o processo e sinalizam novos pontos de partida”. É no 

desconhecido que se encontram as pontes para novos e mais profundos conhecimentos. Os 

discentes e as crianças devem ser considerados parceiros nesse caminho, a serem convidados a 

enfrentar os desafios junto com os educadores (ESTEBAN, 2003, p. 25-26). 
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Concordamos com Geraldi (2010, p. 95) quando diz que a base da aprendizagem é a relação 

com o vivido. Essa relação deve inspirar o processo de ensino para desvelar os conhecimentos 

disponibilizados pela herança cultural. O autor sugere mudar do lema “aprender para viver” para 

assumir que “vivemos aprendendo”. 

É em relação de alteridade com o mundo e com os outros - adultos e crianças - que se 

constroem novas referências, outros modos de ser, agir e se expressar, com participação intensa nas 

práticas sociais. Alteridade se dá numa complexa dinâmica entre o singular e o social, e constitui, 

transforma e se funda na relação entre sujeitos, criando a possibilidade de ampliação dos seus 

horizontes e a “produção de novas reorganizações a partir do compartilhamento de sentidos e 

significados” (DELARI JUNIOR, 2009, p. 4). 

 Portanto, cabe à escola, desde a Educação Infantil, inserir as crianças em experiências 

sociais e culturais que provoquem novas reorientações internas no seu aprendizado de mundo, 

gerando novas formas de ser e agir. A escola deve pensar e implementar um currículo que 

potencialize, acolha, respeite, legitime e parta das vozes, das perguntas e dos saberes infantis, a fim 

de se constituir num lugar de ampliação da cultura e de vivências formativas humanizadoras. 
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Resumo 

Pretende-se compreender processos enunciativos de crianças pequenas, partindo, especialmente, das 
perguntas que elaboram no cotidiano de uma instituição pública de Educação Infantil. Apresentam-se 
situações concretas nas quais a produção de enunciados favoreceu e oportunizou a explicitação e a 
ampliação dos saberes das crianças, em um ambiente discursivo onde todas puderam se ouvir, se 
conhecer, se sentir sujeitos atuantes, intercambiando vivências, impulsionando e tornando significativos 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem infantis. As crianças expressam desejos, interesses, 
curiosidades, por meio de perguntas instigantes, surpreendentes, que geram reflexões, troca de 
experiências e ampliação do conhecimento de mundo. O ato de perguntar dá origem ao conhecimento 
e o professor deve valorizar a linguagem das perguntas para que o educando descubra a relação 
dinâmica e viva entre palavra-ação-reflexão (FREIRE E FAUNDEZ, 1998). As crianças se apropriam 
do mundo sociocultural com modos peculiares de pensar e com linguagens sociais próprias 
(BAKHTIN, 2010). Em relação de alteridade com o mundo e com os outros - adultos e crianças -, vão 
construindo novas referências, outros modos de ser, agir e se expressar, participando intensamente das 
práticas sociais. Nessa participação - ativa e responsiva (BAKHTIN, 2009) -, as crianças interrogam, 
estranham, desnaturalizam, confrontam, subvertem, enfim, colocam em xeque ‘certezas’ e ‘verdades’ 
adultocêntricas.  Partindo das perguntas, experiências e trocas socioculturais, o mundo se revela, se 
amplia e se enche de sentidos. As vivências escolares cotidianas revelam indícios (GINZBURG, 1989) 
de que as relações discursivas na busca por caminhos (fontes, herança cultural, pesquisa) levaram a 
explicações, fomentaram e criaram novas incertezas (GERALDI, 2010), movimentando e ampliando os 
conhecimentos. Assumir uma pedagogia que parta das perguntas implica uma grande transformação 
nos saberes e fazeres docentes, no relacionamento com os discentes, nos modos de ensinar e de 
aprender, na relação com o conhecimento social legitimado, na elaboração do currículo.  

Palavras-chave: Crianças Pequenas; Educação Infantil; Perguntas; Relações Discursivas; Ampliação do 
Conhecimento. 

SAWABONA: EU VEJO VOCÊ  

O TRABALHO COM LINGUAGENS INSPIRADO EM UMA FILOSOFIA AFRICANA 

Angela Vidal Gonçalves – CPII 

Sawabona! Esse foi o tema escolhido como ponto de partida do trabalho pedagógico 

desenvolvido em 2019 pelo corpo docente e técnico-administrativo do Campus São Cristóvão I, 

uma das unidades de ensino dos Anos Iniciais do Colégio Pedro II, escola pública federal localizada 

no Rio de Janeiro. 

O termo é uma saudação comum entre as tribos de Natal, na África do Sul, e significa “Eu 

vejo você, você é importante para mim e eu te valorizo”. É um modo de expressar a aceitação do 

outro, tal como é, com todas as suas nuanças. Em resposta, as pessoas costumam dizer “Shikoba”: 

“então eu existo para você”. 

O presente trabalho pretende relatar uma experiência em que se articulam diferentes 

componentes curriculares e seus conteúdos específicos, a partir de uma temática comum a toda a 
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escola, considerando as crianças como sujeitos no/do processo ensino-aprendizagem em sala de 

aula. 

Os discursos das crianças, reveladores de suas concepções, de seus desejos, de suas 

peculiaridades, tornam-se matéria-prima para o trabalho. Compreendendo discurso como a língua 

em sua integridade concreta e viva (BAKHTHIN, 2002, p.181), dispus-me a ouvir e a considerar os 

enunciados orais e escritos das crianças, para tecer o planejamento das atividades de modo a 

desenvolver o currículo previsto pela escola com elas e para elas.  

 A classe do 3.º ano do Ensino Fundamental que ficou sob a minha regência no começo do 

ano passado era constituída de 24 alunas e alunos que estudavam juntos desde o 1.º ano. Em nosso 

primeiro encontro, falei ao grupo sobre a necessidade de eu conhecer cada um mais 

particularmente.  

Como parte do processo de autoconhecimento das crianças e de meu conhecimento a 

respeito delas, propus a confecção de um autorretrato com folhas de papel colorset, que 

compuseram nosso primeiro mural. A atividade foi desenvolvida após a leitura do livro 

Diversidade, de autoria de Tatiana Belinky, na chamada roda de conversa do grupo. As ilustrações 

de Fê têm um estilo muito marcante e são inspiradoras para a produção de imagens em papel 

cartolina. 

Durante a realização da atividade, chamou-me a atenção o fato de cada criança reconhecer-

se de maneira muito fiel à realidade, com seus cabelos, suas peles, seus adornos... As discussões 

sobre “a cor da pele”, “lápis cor-de-pele”, ganharam muita relevância na escolha das tonalidades 

mais adequadas à representação de cada menino e de cada menina. Foi um desafio encontrar 

material para dar conta da diversidade que se apresentava. 

Finda essa atividade, foi projetada uma imagem (fig.1). Questionei o que a foto sugeria a 

cada criança. Foram ouvidas palavras como amizade, união, respeito, companheirismo, amor, 

África. A cor das peles e os adereços serviram de “pistas” para identificar a origem dos indivíduos. 

Revelava-se, assim, que em outros momentos de sua vida escolar, as crianças já haviam vivenciado 

a oportunidade de reunir conhecimentos sobre o continente africano e seus habitantes. 

Uma segunda imagem foi projetada (fig.2). Prosseguimos a conversa. A foto sugeriu a ideia 

de agradecimento, de cumprimento, às crianças. E foi a partir desse diálogo - em que apresentamos 

ligeira conceituação do termo Sawabona -, que propus a leitura de um texto sobre essa filosofia 

como primeiro material para leitura e discussão.  
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 Com o objetivo de fazer uma avaliação diagnóstica do desempenho das crianças em 

atividades de leitura e compreensão, apresentei algumas perguntas por escrito, com questões 

envolvendo o vocabulário e a localização de informações no texto. 

 Segue um fragmento do material de leitura: 

No passado, quando algum membro da comunidade zulu cometia um ato errado ou 

ofensivo, era colocado no centro do povoado. Seus vizinhos e amigos e sua família 

faziam um círculo em volta dele. Durante dois dias as pessoas se dirigiam a ela com a 

saudação sawabona e, depois, começavam a lembrá-la de suas virtudes, seus acertos 

no passado e todas as suas qualidades. 

Com vistas a avaliar a produção escrita dos alunos, pedi que as crianças opinassem sobre 

esse costume; solicitei, ainda, que relatassem por escrito e com desenho, uma situação em que 

tivessem feito alguma coisa “que não foi legal” e como se sentiram na situação. 

Observei aqui a dificuldade que foi para elas admitir que essas situações podem ocorrer com 

todos. Cometer erros faz parte da condição humana, mas elas sentiram necessidade de justificar 

suas atitudes equivocadas e algumas resistiram a escrever sobre isso, somente o fazendo com a 

minha insistência. Quando afirmei que não haveria problema em registrar o acontecido, elas se 

sentiram mais confortáveis em fazê-lo. De fato, não é fácil expor publicamente o lado menos nobre 

de quem somos, principalmente para alguém que mal acabamos de conhecer.  Recolhemos o 

material para análise.  

 A avaliação diagnóstica inicial é o ponto de partida do planejamento. Com base no 

mapeamento do que as crianças já sabem e daquilo que ainda precisam aprender, é que são 

selecionados os materiais, elaboradas as propostas de atividades, pensadas as intervenções que 

precisam ser feitas para cada criança avançar. Os registros vão sendo consultados frequentemente 

para acompanhar o desenvolvimento de cada uma. 

No dia seguinte, devolvi o material às crianças. Fomos relendo as perguntas e discutindo as 

respostas. Cada criança ficou responsável por rever seus escritos e fazer as revisões/correções, 

quando necessário, de acordo com o que estava sendo discutido. 

Encerrada a atividade, as crianças receberam um mapa da África. A leitura de mapas é um 

dos objetivos previstos no plano anual do 3.º ano na escola. Os/as alunos/as já conheciam alguns 

nomes de países, principalmente daqueles que têm representação na Copa do Mundo de Futebol. 

Localizamos a África do Sul e países vizinhos. Observamos os oceanos que banham a África e 

alguns aspectos da linguagem cartográfica. 
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 No dia seguinte, reproduzimos a figura 1 com o contorno das mãos de todos/as nós, com 

nossas características individuais, colando as mãos desenhadas umas sobre as outras, como na 

imagem, compondo um segundo mural. 

 Do “Vejo você”, partimos para “Quero conhecer você”. Propus o preenchimento de um 

mapa de interesses. Cada criança completou as seguintes frases: “Eu sei que sou.../ O que faço 

melhor é .../Quando não estou na escola, gosto de.../Penso muito em.../ Eu gostaria de ser.../ Eu não 

gosto de.../ Eu gostaria de aprender mais sobre.../ Às vezes, fico preocupado(a) com.../ Gosto de 

pessoas que.../ Aprender é divertido quando.../ Fico muito feliz quando...”. 

 Tais perguntas permitiram-me conhecer as peculiaridades de cada sujeito, sondar interesses, 

identificar anseios e preocupações. Abrir espaço para as crianças falarem sobre seus pensamentos e 

suas emoções faz parte do processo de reconhecimento de sua condição de sujeitos; faz parte do 

processo de formação e desenvolvimento de seu potencial humano. A ideia cada vez mais presente 

nos discursos oficiais sobre um ensino “neutro”, “técnico”, supostamente “sem ideologia”, que abra 

espaço na sala de aula apenas para os itens de um currículo pré-estabelecido, é contrária à nossa 

humanidade, impossível mesmo de ser implementada.  

 Quem deixa fora da sala de aula seus valores, anseios, desejos, suas crenças? Nem 

professores/as, nem alunos/as! Não é possível apagar as subjetividades, embora se possa tentar 

submetê-las e ignorá-las. Elas resistirão sempre! Está cada vez mais difícil silenciá-las! 

 Ao final da atividade, havia um espaço para que as crianças pudessem fazer perguntas a meu 

respeito. As crianças desejavam saber minha idade, se tenho filhos, como comecei a ser professora, 

se gostava do meu trabalho.  

 Todas as perguntas foram respondidas oralmente na roda de conversas do dia seguinte. 

Aproveitei a escrita das perguntas para problematizar alguns aspectos referentes ao uso da 

pontuação, da ortografia, da segmentação de palavras. Alguns enunciados das crianças foram 

retomados, tal como foram escritos, sem identificação de autoria, para que elas pudessem, em 

duplas, descobrir onde seria preciso fazer correções, reescrevendo-os. 

A correção coletiva da atividade aprofundou as discussões realizadas pelas duplas. 

 A partir dos mapas de interesses, comecei a selecionar assuntos que se relacionavam às 

preferências relatadas. Uma criança, que demonstrou muita ansiedade com a chegada ao terceiro 

ano e disse ter medo de não passar para o quarto (ainda no mês de março!), falou de sua paixão 

pelos cactos. Eles estavam presentes na capa do seu caderno, na estampa de seu estojo, em sua 
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mochila. Na tentativa de acolhê-la, de modo a transmitir-lhe segurança, adaptei um texto sobre os 

cactos encontrado em um site destinado a crianças e levei para a sala dois minicactos, que passaram 

a ser cultivados pela classe. 

 O estudo dos cactos oportunizou a abordagem de conteúdos previstos no plano anual de 

ciências naturais: desenvolvimento do ciclo de vida dos seres vivos, adaptações que lhes permitem 

sobreviver nos diferentes ambientes, relações entre diferentes elementos de um ecossistema. 

 A chegada dos cactos foi motivo de grande alegria para todo o grupo. Os ajudantes de cada 

dia passaram a ficar encarregados de regar os vegetais, de acordo com as instruções que foram 

lidas. O “Eu vejo você!” foi ampliado para o olhar cuidadoso para todos os seres da natureza. 

 Outro modo de atender aos interesses das crianças foi levar para a biblioteca de classe livros 

e revistas que tratam dos temas sobre os quais elas manifestaram desejo de aprender: mitologia 

grega (sim, é verdade!), o Espaço, o “fundo” da terra, animais (especialmente os dinossauros), 

dentre outros. 

 Avançando em nossos estudos sobre o continente africano, passamos a realizar sessões de 

leitura compartilhada do livro Ao Sul da África – Na África do Sul, os ndebeles. No Zimbábue, os 

xonas. Em Botsuana, os bosquímanos, editado pela companhia das Letrinhas.  

 O livro traz diversas informações sobre a natureza e a cultura desses países. Os ndebeles 

ganharam destaque com suas roupas coloridas e as pinturas estampadas nas fachadas de suas casas, 

que as tornaram conhecidas mundialmente.  

 O costume de pintar as casas é passado de geração a geração pelas matriarcas da família, o 

que ensejou a oportunidade de discutirmos o papel das mulheres em diferentes sociedades. 

 O livro dá destaque a figuras importantes como Nelson Mandela e sua luta contra o 

apartheid. O regime de segregação racial na África do Sul provocou grande comoção no grupo. 

Foram, então, discutidos aspectos do racismo existente também em nosso país. Algumas crianças 

relataram experiências em que foram vítimas de racismo e tratamos das implicações jurídicas e 

emocionais envolvidas na questão. 

 O ambiente da savana também foi estudado unindo as áreas de Língua Portuguesa, Ciências 

Naturais e Geografia. Um dos textos estudados estabelecia comparações entre a vegetação das 

florestas tropicais e a da savana e, consequentemente, dos animais que vivem em cada um desses 

biomas. O estudo dos textos foi facilitado pela análise de imagens e vídeos que abordam o tema. 
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 As crianças foram divididas em grupos e cada grupo sorteou um grande animal africano 

para conhecer melhor. Foram oferecidos livros diversos e revistas contendo informações sobre esses 

animais, que serviram de fonte de pesquisa para o preenchimento de uma ficha técnica. Itens como 

alimentação, reprodução, tempo de vida, tempo de gestação, peso e altura foram pesquisados.  

 As informações foram compartilhadas com os outros grupos em breves sessões de 

comunicação que tiveram como foco o desenvolvimento da linguagem oral.  

 A pesquisa sobre os animais também permitiu iniciar o trabalho com as medidas de tempo, 

comprimento e massa, que foi aprofundado posteriormente. 

 Nas rodas, as crianças também puderam ouvir contos dos livros Histórias africanas para 

contar e recontar, de Rogério Andrade Barbosa, e África: contos do rio, da selva e da savana, de 

Silvana Salermo. 

 A filosofia do Sawabona foi exercitada nos momentos em que surgiram conflitos entre as 

crianças. Uma situação ocorrida no recreio originou uma série de reclamações em sala sobre uma 

menina da turma. O grupo mostrou-se bastante aborrecido com as recorrentes agressões físicas e 

verbais praticadas por ela. 

 Como tarefa de casa, coube a cada um(a) pensar sobre alguma característica da criança em 

questão que pudesse ser valorizada na roda do dia seguinte. Ouvir dos/das colegas palavras que 

destacavam seus traços positivos foi um momento importante para a menina, que ficou muito 

sensibilizada com os discursos dos/das colegas. Nos dias seguintes, a turma avaliou que seu 

comportamento havia melhorado. Diminuíram muito as reclamações a respeito dela. 

 Convém dizer que nem todas as propostas de atividades foram motivadas ou partiram do 

Sawabona. Paralelamente às que estão aqui relatadas, muitas outras foram realizadas para atender a 

outros pontos curriculares e às necessidades específicas de cada criança. Jogos matemáticos, rodas 

de leitura oral, exercícios de sistematização, produções escritas outras também estiveram presentes 

no trabalho. 

 Os textos escritos pelas crianças também se constituíram como lugar de minha interlocução 

com elas. 

 Há alguns anos, adotei o hábito de não marcar as produções escritas das crianças para 

corrigi-las. Opto por anexar um comentário com minhas observações e/ou solicitações de correção. 

Muitas crianças respondem aos meus comentários acrescentando os seus. 
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O tema Sawabona teve continuidade ao longo do ano, culminando em um lindo evento de 

celebração do respeito à diversidade étnico-racial, de gênero e de todas as demais diferenças que 

constituem os grupos humanos. Tal evento aconteceu no mês de setembro. 

 Meu trabalho com a classe, no entanto, encerrou-se no mês de maio, em função de minha 

aposentadoria. Depois de 33 anos dedicados ao ensino público, laico e gratuito, encerrei minha 

carreira... 

 Não foi sem dor nossa despedida...  

 Em nossa última semana de trabalho, as crianças foram convidadas a parafrasear poemas do 

livro Quem faz os dias da semana, de Lúcia Pimentel Góis. Todos os poemas dessa obra têm a 

mesma estrutura, variando seu conteúdo. Reproduzi tal estrutura, deixando lacunas a serem 

preenchidas pelas crianças, organizadas em duplas, de acordo como a temática que escolhessem. 

Foi nesse dia que eu comuniquei ao grupo minha aposentadoria. Um menino, que estava chorando 

muito, pediu para escrever sozinho. Ao terminar, dirigiu-se a mim e entregou seu texto (fig.3).  

Os vínculos construídos em poucos meses foram fortes! Foram muitas as declarações de 

amor que ouvi! E também declarei meu amor por este grupo especial de crianças alegres, 

participativas, curiosas, empenhadas, carinhosas. 

Despedi-me entregando a cada criança um minicacto. No cartão que o acompanhava, escrevi 

que nosso amor era como os cactos que cultivamos. Aprendemos que eles duravam muitos anos, se 

fossem regados com pequenas quantidades de água a intervalos regulares. Nosso amor também 

duraria muito se fosse alimentado de quando em quando. E assim aconteceu. Permaneci vinculada a 

um grupo de pesquisa institucional e isso me permitiu estar na escola com alguma periodicidade.  

Assumiu a regência da turma uma amiga que havia sido professora da classe no primeiro 

ano e retornava da licença-maternidade. Ela me possibilitou estar com as crianças algumas vezes. 

Fui ao passeio da turma à Biblioteca Parque, à Floresta da Tijuca, e estive algumas vezes em sala de 

aula. 

A tristeza de minha partida foi compensada pela alegria de devolver ao grupo uma 

professora tão querida por eles e por mim! Ela estava radiante por ter de volta uma turma tão 

especial! E as crianças exultaram ao saberem que minha substituta seria a antiga professora! 

Haveria forma melhor de encerrar a carreira? Penso que não! 

Uma felicidade terminar assim! 
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ANEXOS 

Figura 1. 

 
Fonte da imagem: https://amenteemaravilhosa.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Sawabona-Shikoba.jpg 

 
Figura 2. 

 
Fonte da imagem: https://www.contioutra.com/content/uploads/2014/03/SAWABONA.jpg 
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Figura 3. 

 
Fonte da imagem: acervo pessoal da autora 

Resumo 

O presente trabalho relata uma experiência em que se articulam diferentes componentes curriculares e 
seus conteúdos específicos, em torno do tema Sawabona - filosofia africana que significa “Eu vejo você, 
você é importante para mim e eu te valorizo” -, considerando as crianças como sujeitos no/do 
processo ensino-aprendizagem. Fundamentadas na concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin, 
com a compreensão de que o discurso é a língua em sua integridade concreta e viva, as atividades 
desenvolvidas tomam as interações discursivas que emergem no espaço da sala de aula como ponto de 
partida da ação pedagógica. Acredita-se que admitir as crianças como sujeitos implica oportunizar 
situações para que elas expressem pensamentos e emoções, levando-os em conta no planejamento das 
atividades. Assim é que os discursos das crianças são a matéria-prima para o trabalho por revelarem 
concepções, desejos, peculiaridades infantis. Buscando desenvolver o currículo previsto pela escola 
com e para as crianças, foram articulados conteúdos das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, 
Estudos Sociais e Ciências. A filosofia Sawabona também se fez presente em nossas relações 
interpessoais. A avaliação diagnóstica do desempenho das crianças em atividades de leitura e 
compreensão, e na produção escrita, durante todo o processo teve por objetivo reunir elementos que 
balizassem a ação pedagógica, visando-se ao aprendizado de todos/as. Com base no mapeamento do 
que as crianças já sabem e daquilo que ainda precisam aprender, é que são selecionados os materiais, 
elaboradas as propostas de atividades, pensadas as intervenções que precisam ser feitas para cada 
criança avançar. Os registros vão sendo consultados frequentemente para acompanhar o 
desenvolvimento de cada uma. O trabalho foi desenvolvido em uma turma do 3.º ano do Ensino 
Fundamental no Colégio Pedro II, escola pública federal localizada no Rio de Janeiro, no período de 
março a maio de 2019.  

Palavras-chave: Trabalho com a linguagem; Discursos das crianças; Interdisciplinaridade; Avaliação 
diagnóstica.  
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INTERAÇÕES DISCURSIVAS E RELAÇÕES DIALÓGICAS NO PROCESSO DE 

APROPRIAÇÃO DA ESCRITA PELA CRIANÇA 

Maria Cristina Corais – ISERJ/UFF 

INTRODUÇÃO 

Este artigo traz um pequeno recorte da pesquisa realizada para a tese de doutoramento do 

programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) ano de 2018. 

Seu objetivo principal foi aprofundar a compreensão sobre modos de ensinar e aprender a 

linguagem escrita, com base na interação e discursividade, buscando apreender aspectos que 

caracterizassem uma proposta discursiva em alfabetização, em suas dimensões conceituais e 

metodológicas. A obra inaugural de Ana Luiza Smolka, “A criança na fase inicial da escrita: 

alfabetização como processo discursivo” (1988) constituiu o ponto de partida para realização do 

trabalho.  

A Teoria da Enunciação, de Mikhail Bakhtin, e a Teoria Histórico Cultural, de Lev S. 

Vigotski, fundamentaram o trabalho, tanto do ponto de vista da metodologia (pesquisa de 

abordagem sócio-histórica) quanto das discussões acerca da linguagem como constitutiva do ser 

humano e suas implicações para o processo de alfabetização. Trabalhos de Smolka (1988, 2017), 

Goulart (2014, 2015, 2019) e Geraldi (2017) - para citar algumas obras - constituíram a base para os 

estudos da alfabetização na dimensão discursiva. O Paradigma Indiciário de Ginzburg (1989) 

conduziu nossa busca por indícios da alfabetização como processo discursivo, assim como por salas 

de aula em que o ambiente discursivo fosse favorável à apropriação da linguagem escrita.  

A pesquisa de campo foi realizada em uma escola pública (atende da Pré-escola ao 5º ano), 

entre 2016 e 2017, com 4 turmas do Ciclo de Alfabetização (uma do 1º,  uma do 2º e duas do 3º ano 

de escolaridade). Os alunos são da classe popular, moradores de um bairro de periferia do 

município de Duque de Caxias/RJ. Acompanhamos e registramos (anotações, filmagens, gravação 

de áudios e fotos autorizados para fins acadêmicos) as atividades em sala de aula em uma situação 

de interação, considerando as vozes dos participantes do acontecimento aula (GERALDI, 2015), 

buscando compreender e captar os sentidos produzidos. Foram assistidas e registradas 31 aulas, 

perfazendo 123 horas de observação em campo.  

Neste texto nosso objetivo é refletir sobre como as interações discursivas e as relações 

dialógicas instauradas na sala de aula impactam o processo de apropriação da escrita pelos alunos. 
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O foco recai sobre atividade realizada na Turma do 2º ano em que se podem acompanhar as 

interações e relações dialógicas que se estabelecem na sala de aula durante os processos de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO COMO PRÁTICA DISCURSIVA E 

INTERATIVA 

Quando uma criança se encontra no processo de aprendizagem da língua escrita, em geral, já 

domina um grau suficientemente alto de abstração de conceitos apreendidos durante o 

desenvolvimento da fala oral (Vigotski, 2007). Esse processo de ampliação dos conceitos/palavras 

que medeiam a relação da criança com o mundo encontra-se em plena expansão, a inserção no fluxo 

contínuo da comunicação verbal (BAKHTIN, 1997b) continua se intensificando, o que torna a 

alfabetização um momento privilegiado de mergulho na/em linguagem.  

Instaura-se, então, grande desafio para a criança: a aprendizagem da escrita de um dos mais 

importantes sistemas semióticos criados pelo ser humano, a linguagem verbal. Pino (1995) 

esclarece essa importância ao afirmar que:  

Graças à invenção de sistemas de signos, particularmente o lingüístico, o homem pode 

nomear as coisas e suas experiências (dizer o que elas são, pensá-las); compartilhar 

estas experiências com os outros e interrelacionar-se com eles, afetando seus 

comportamentos e sendo por eles afetado; transforma-se ele mesmo e desenvolve 

diferentes níveis de consciência a respeito da realidade social-cultural e de si mesmo 

(PINO, 1995, p.33). 

O domínio da linguagem, ou seja, a inserção do signo (instrumento psicológico) no processo 

de comportamento modifica de forma global o desenvolvimento e a estrutura das funções psíquicas 

humanas. De acordo com Vigotski (2007a), essa inserção diferencia as funções elementares, 

aquelas que são comuns aos animais e ao homem (inteligência prática e memória involuntária, por 

exemplo) das funções superiores, aquelas funções culturais, somente humanas (pensamento abstrato 

e memória voluntária, por exemplo).   

Escrever, no sentido do domínio do discurso escrito, é ascender a um nível superior no 

desenvolvimento da fala, uma função psíquica superior que possibilitará à criança apropriar-se cada 

vez mais e melhor da cultura humana. Afirma Vigotski que a escrita é a “forma mais difícil e 

complexa da atividade verbal intencional e consciente” desenvolvida pelo ser humano (2007b, p. 
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344), obrigando a criança a atuar mais intelectualmente, a tomar maior consciência do próprio 

processo de fala. 

Em Bakhtin (1997b), o princípio do dialogismo nos remete à importância da interação 

discursiva no processo de apropriação e desenvolvimento da linguagem. Toda enunciação verbal, 

oral ou escrita, é dialógica, implica interlocução, relação entre falante e ouvinte. Conhecer, tomar 

consciência de algo envolve relações dialógicas, por isso Bakhtin (2011, p. 21) afirma “Quando nos 

olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos olhos”. Há um encontro, uma 

tensão que se estabelece entre o Eu e o Outro, universos singulares se afetam. 

Partindo dessas considerações, queremos destacar a importância das relações 

interdiscursivas no processo de aprendizagem da escrita. Marcar o lugar da fala, da interação que se 

dá pela palavra no processo de ensinar e aprender a língua escrita, em contraponto às metodologias 

de alfabetização que colocam o foco dessa aprendizagem no domínio de habilidades de 

compreensão das características do sistema alfabético de escrita. Estamos nos referindo, em 

especial, à proposta do Ministério da Educação, que baseada na Ciência Cognitiva da Leitura 

“define alfabetização como o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema 

alfabético” (PNA, 2019, p. 18). 

A Política Nacional de Alfabetização (PNA, 2019) destaca que a aquisição das habilidades 

de codificar e decodificar, embora fundamentais, não são suficientes para que se considere um 

sujeito alfabetizado, é necessário que avance para a leitura e a escrita de palavras e textos com 

autonomia e compreensão, afirmação com a qual estamos de pleno acordo. A questão que se coloca 

é: o que se entende por autonomia em leitura e escrita? Na concepção da PNA (2019), encontramos:  

Convém aqui explicar o que vem a ser ler e escrever com autonomia. É conhecer o 

código alfabético e as correspondências grafofonêmicas a ponto de conseguir ler e 

escrever apropriadamente, sem a intervenção, antes necessária, de um mediador. É ser 

capaz de ler e de escrever corretamente qualquer palavra da sua língua, até mesmo 

uma palavra nunca antes lida ou ouvida, ou uma pseudopalavra, que atenda às regras 

do código ortográfico (PNA, 2019, p. 19).  

Concepções de alfabetização que colocam o foco da aprendizagem na apropriação do 

sistema de escrita ensejam metodologias que se caracterizam pelo ensino sistemático de regras do 

sistema alfabético, com controle sobre a aprendizagem de textos, palavras, sílabas e letras, 

sobrepondo-se à apropriação do discurso escrito.  
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Se as relações grafofônicas são o foco da aprendizagem - garantia de que a criança venha a 

ter domínio da escrita correta de qualquer palavra da sua língua, até mesmo desconhecida, - o 

ambiente de aprendizagem da sala de aula tende a ser mais controlado, tanto do ponto de vista das 

atividades propostas (com preponderância de atividades dirigidas sobre as espontâneas), quanto do 

discurso que se instaura em sala de aula (quem pode dizer, o que e quando?). Materiais 

instrucionais que orientam o passo a passo da prática pedagógica do professor e, como 

consequência, o caminho a ser percorrido pelas crianças ao aprender, são os mais apropriados a essa 

metodologia.  

Por isso encontramos no Método Fônico, que tem como base de sustentação teórica a 

Ciência Cognitiva da Leitura, instruções como as que seguem: 

Na lição do fonema /J/ o professor deve dizer:  

 

Exercício 4 - Identificando o som no início da palavra: 
● PROFESSOR: Agora nós vamos aprender uma frase bem engraçada para a gente se 

lembrar sempre do som /j/ 

              O jumento jura que janta jujuba com jojoba. 

 

(OLIVEIRA, Instituto Alfa &Beto. Manual de Consciência Fonêmica, 2010, p. 135) 

 

Mais adiante, após a escrita no quadro das palavras que as crianças foram convidadas a dizer 

com o fonema /J/, encontra-se a seguinte instrução ao professor: “Se alguém falar em Geraldo, 

geléia, por exemplo, explique que é o mesmo som, mas outra letra. Hoje vamos ver somente o som 

/j/ e a letra J (mostre a cartela). Há outras letras para este mesmo som” (OLIVEIRA, 2010, p. 138). 

A opção por ensinar o sistema de escrita e não o discurso que se materializa em textos 

escritos, leva à construção de frases esvaziadas de sentido “Que jumento janta jujuba? O que é 

jojoba?”. É uma escrita que não se sustenta como texto, porque carece de sentido, não apresenta 

possibilidade de interação entre falante e ouvinte, porque não há dialogia possível. Outro aspecto 

que desconsidera a aprendizagem da escrita como aprendizagem do discurso é o fato de evitar 

palavras porque são escritas com outra letra, ainda que seja o mesmo som. Como “deixar para outro 

dia” palavras como Geraldo e geleia, por que não são escritas com “J”? Para Goulart (2014), o 

destaque prioritário às relações grafofônicas no processo inicial da alfabetização provoca o 

desmonte da língua, fragmenta para ensinar e “[...] pode mascarar os modos como as crianças se 

aproximam do conhecimento da escrita. Pode obscurecer aspectos que são observados pelas 

crianças quando operam com a língua viva, com o discurso social” (GOULART, 2014, p. 162).  
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Retomemos as afirmações anteriores, baseadas em Vigotski e Bakhtin, sobre a linguagem 

como sistema semiótico fundamental ao desenvolvimento do homem e compreenderemos porque 

propostas para alfabetizar que apagam os sujeitos e suas interações, que esvaziam de vida o ensino 

da língua escrita, que desconsideram as condições sociais e culturais dessa apropriação não são 

capazes de instaurar a linguagem como um processo de contínua constituição humana, de formação 

para a cidadania. 

Neste sentido, afirmamos a importância de compreender a alfabetização como uma prática 

discursiva e interativa, como destacam Goulart e Smolka ao definirem para o Glossário CEALE o 

que vem a ser esta concepção:  

Ancorada prioritariamente nas contribuições de Vigotski e Bakhtin, essa perspectiva 

considera a atividade mental da criança não apenas em seu aspecto cognitivo, mas em 

seu aspecto discursivo. Ou seja, a linguagem, a palavra – oral ou escrita – é, ou pode 

ser, ao mesmo tempo, meio/modo de interação, meio/modo de (inter e intra) regulação 

das ações, e objeto de conhecimento. A ênfase na relação social e na prática dialógica 

caracteriza a dimensão discursiva (CEALE-UFMG, 2016).   

Olhemos, então, para o ambiente da sala de aula para observarmos as interações e relações 

dialógicas que se estabelecem nesse ambiente quando a concepção discursiva orienta a prática 

pedagógica da professora. 

RELAÇÕES DIALÓGICAS E INTERAÇÕES DISCURSIVAS NO APRENDIZADO DA 

ESCRITA 

Na sala de aula do 2º Ano a professora Dinalva organiza a turma em roda e inicia a leitura 

do livro “O reizinho mandão”, de Ruth Rocha e Walter Ono1. Após a leitura, entrecortada por 

algumas intervenções das crianças, inicia-se o debate sobre a história que dura cerca de 30 minutos. 

Acompanhemos um pequeno trecho desse longo debate: 

 

 

 

 
 

1 ROCHA, Ruth; ilustrações de ONO, Walter. O reizinho mandão. Editora Salamandra: Rio de Janeiro, 1990. Lançado 
em 1978, período da ditadura militar no Brasil, conta a história de um rei sábio e bom que ao morrer foi substituído por 
seu filho, um reizinho mimado, mandão, que não aceitava opiniões alheias e não cuidava bem de seu povo. 
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Dinalva: O que vocês acham dessas 
leis que ele fazia 'não pode dormir de gorro'. É 
importante pra sociedade, pras pessoas que...? 

Crianças interrompem: Não!!!   
Dinalva: Será porque que ele fazia 

isso?  
Kauã: Porque ele...  
Marcio: ...é mau. [...] 
Gabriel: Porque ele achava 

engraçado!  
Christian: Porque ele... ele queria 

maltratar as pessoas.[...]  
Dinalva: O que vocês acham que o 

Reizinho tinha que fazer pro bem do povo? 
Quem tem um rei tem os súditos, né? As 
pessoas que são comandadas pelo rei. Vocês 
acham que o Reizinho deveria fazer o que pra 
esse povo? 

Marcio: Carinho.  
Dinalva: Carinho, que mais? Pera 

aí.. 
Jair: Respeito.  
Várias crianças repetem ao mesmo 

tempo "respeito"  
Gabriel: Fazer lei de verdade. 
Dinalva: Fazer lei de verdade? Que 

leis de verdade são essas, por exemplo. Dá um 
exemplo pra gente. O que é uma lei de 
verdade? [...]  

Gabriel fica parado pensando, em 
seguida Christian cochicha no ouvido dele e 
este fala:  

Gabriel: Ter mais moradia.  
Dinalva: Ah! Olha só, ter mais 

moradia... [...] Que mais? [...] Então, o 
Gabriel falou moradia, fazer moradia. Foi 
Gabriel ou foi o Christian?  

Rapidamente Gabriel responde: Foi 
eu! (Christian aceita)  

Dinalva: Que mais... Que leis mais 
legais que esse Reizinho mandão poderia 
fazer pra fazer o bem  

pra... pros súditos dele. Levanta o 
dedo.  

Jair: Ter... ter mais trabalho.  
Dinalva: Ter mais trabalho! Olha, a 

gente tá tendo um monte de desempregado aí, 
né? Então tem que ter mais trabalho... O rei ou 
alguém que governa tem que ver o lado do 
povo. Fala Christian.  

[...] 
Mayza: Ter comida todo dia!  
Dinalva: Alimentação pra todo 

mundo.Vai Marcio. 
Marcio: Ter água todo dia.  
Dinalva: Água! Muito bem, água 

canalizada. [...]  
Mariana: Mais escola, educação...  
Dinalva: Muito bem! 
Gabriel: Educação Infantil. [...] 
Kauã: Não podia mijar no rio.  
Christian: Quê? (com ar de 

reprovação).  
Dinalva: Ele falou...não podia... é... 

mijar no rio, fazer xixi no rio [crianças riem 
muito]. Você não pode poluir as águas, pra 
isso tem que ter saneamento básico para não 
se jogar o esgoto nos rios, não poluir os rios. 

Bia: Os rico não pode zoar os pobre 
que tá na rua...  

Dinalva: Claro que não pode, de 
jeito nenhum! Tem que ter respeito, não 
importa o dinheiro que a gente tenha, a gente 
tem que se respeitar. O cara já é rico demais, 
né? Ainda vai zoar com cara pobre, não pode! 
[...] 

Ana Clara: Ter mais policiais.  
Dinalva: Por que mais policiais, 

Ana?  
Ana Clara: Para ter mais segurança.  
Dinalva: Porque, a gente tá vivendo 

muita insegurança, tá muito brabo, tá muito 
violento?  

Jair: Tá mermo! [...]  
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Uma visão geral deste fragmento do longo diálogo revela muitos aspectos. Vigotski (2007b) 

considera que a fala desempenha um papel central no desenvolvimento cultural da criança e que a 

fala oral está entre o pensamento interior e a escrita. A mediação semiótica opera como um 

conversor através dos signos permitindo à criança transformar o que é alheio em algo que lhe seja 

próprio, significando e atribuindo sentido, e assim ela vai aprendendo, se apropriando da cultura 

humana, de um saber que lhe possibilita interpretar, compreender, vivenciar o mundo.  

Observamos que a professora, ao propor a atividade de oralidade - discussão da realidade da 

história/ realidade social dos alunos/ realidade que se deseja - cria um espaço discursivo em que as 

enunciações dos sujeitos (professora e alunos) vão se interpenetrando, multiplicando, chocando e 

gerando conhecimento, aprendizagem, desenvolvimento.  

Muitos conhecimentos entraram em jogo nesse diálogo! Conhecimentos sobre reis e 

príncipes que chegam através da literatura e transbordam para a reflexão sobre as relações entre 

governo e povo, comandantes e comandados; sobre valores como fazer o bem, fazer leis que sejam 

de verdade; sobre os deveres de um governante que deve respeitar o povo e garantir direitos sociais: 

“Ter mais moradia/ mais médico/ mais água/ ter mais policiais/ mais escola, educação/ educação 

infantil”. Sobre desigualdades sociais “Os rico não pode zoar os pobre que tá na rua” e o dever de 

cada um “Não poluir os rios”. Sobre dignidade humana.  

É nesse espaço coletivo de significações múltiplas e de diferentes matizes que o processo de 

alfabetização vai se dando. Ouvindo histórias, divertindo-se, assumindo a posição de sujeito que 

pensa e enuncia, que concorda e discorda, cansa e se distrai, retorna ao diálogo e se envolve, as 

crianças vão elaborando seu discurso (oral/escrito), ampliando sua relação com a linguagem e 

apreendendo simbolicamente o conhecimento produzido nesse mundo histórico-cultural.  

O convite à escrita está feito! Após o debate, a professora Dinalva entrega o Caderno de 

Produções Textuais, pede às crianças que desenhem um castelo com as pessoas dentro (“O rei não 

governa sozinho, não é?”) e escrevam as leis ou o que eles fariam para beneficiar o povo se eles 

fossem um bom rei, que pensa no povo. Vamos analisar os textos elaborados por duas alunas: 

Texto da aluna Ane (7a) (fig. 1): 

 
ANE                        24/05/2017 
 
SE EU FOSSE RAINHA EU AJUDAVA AS PESOAS COLOCARIA MAIS HOSPITAIS 

AJUDARIA AS PESSOAS POBRES COLOCARIA MAIS ESCOLA E. MAIS. LOJAS. MAIS. 
COMIDA NO MERCADO. E FIM 
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A professora escreve a proposta no quadro “Se você fosse o rei que leis faria para o povo” e 

Ane, envolvida na atividade, se coloca no texto como “rainha”, assumindo sua autoria e gênero. Em 

seu discurso, traz elementos do grande diálogo com a turma “colocaria mais hospitais, ajudaria as 

pessoas pobres” e acrescenta sua voz ao dizer que lojas e mercados são necessários para comprar 

comida. Observamos como as relações dialógicas que se dão no discurso, manifestam-se nos textos 

escritos pelos alunos. A incorporação da palavra alheia, que se torna palavra minha (Bakhtin, ano), 

vai delineando a pluralidade de vozes que compõem nossos discursos. 

 
Texto da aluna Sofya  (7a) (fig. 2): 
  
SOFYA 
 
TE SIGURANSA 
TER MORADIA REFEIÇÃO 
TER AGA MOVOS 
TER MAIS CASA E ESCOLA 
TER MAIS MATERIA DE ESCOLA 
TER MAIS CAMAS 
TER MAIS SOFA  
TER MAIS PROFESORA 
TER MAIS LIVRO DE ISTORINHA  
TER MAIS UNIFORMI DE ESCOLA 
TER MAIS MESA 
TER MAIS CADERA 
TER MAIS LAPIS DE ISCREVE 
TER MAIS ISTOIGO 
TER MAIS LANGEIRA 
TER MAIS TESOURA 
TER MAIS COLA 
TER MAIS MOGILA 
TER MAS ONIBOS 
TER MAS APONTADO 

 

Sofya (7a) escolhe a estrutura de lista para seu texto, repetindo a expressão “ter mais”. 

Vários elementos apontados em seu texto fizeram parte da cena discursiva vivida com a turma: 

segurança (fala de sua amiga Ana Clara no debate), moradia, refeição, uniforme, professora e etc. 

Alguns elementos como materiais escolares (estojo, mochila, cola) ou objetos de uma casa (cama e 

sofá) parecem dar suporte a uma escrita que preenche todas as linhas da página, o que não deixa de 

ser uma ótima estratégia para se arriscar na escrita de novas palavras como mogila, istoigo, 

langeira. Em interação, vai se aventurando pela escrita, tecendo seu discurso que implica sempre a 

existência do outro. 
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No movimento de interações e interlocuções da turma, conhecimentos foram gerados, 

transformados, os papéis tradicionalmente ocupados pelos sujeitos em sala de aula “o professor 

ensina e o aluno aprende” foram se invertendo e revertendo.  

Ao acompanhar suas aulas, observamos que a professora Dinalva acolhe as falas, garante o 

espaço do dizer das crianças, espera com paciência o que cada um diz, mas vai também usando sua 

palavra de autoridade para garantir esse direito, pede silêncio, incentiva os mais falantes a darem 

chance de outro amigo participar, sobretudo, cria um ambiente discursivo favorável à aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças. 

Durante o processo de escrita dos textos, a professora circula pela sala atendendo aos alunos, 

responde dúvidas sobre qual letra usar em determinada palavra, prioriza dar atenção a alguns alunos 

iniciantes na escrita de textos, permite que grupos de alunos realizem a atividade em conjunto e 

tomem decisões coletivas sobre como escrever palavras ou partes do texto, como fizeram Sofya e 

Ana Clara. 

É nesse ambiente discursivo e interativo que as crianças vão se apropriando da língua 

escrita, aprendendo características do sistema alfabético de escrita sem romper com o dialogismo 

da/na linguagem. A dialogia que caracteriza as relações interdiscursivas e intradiscursivas está 

presente na fala escrita e no processo de escritura (SMOLKA, 1988), por isso as interações 

discursivas são tão importantes para que as crianças se arrisquem na tarefa de escrever, ação mais 

complexa para elas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tomar o discurso verbal como base para os processos de ensino e aprendizagem da leitura e 

da escrita e o texto como unidade privilegiada para a alfabetização não significa desconsiderar a 

importância do trabalho com as relações lógicas da língua, que envolvem o ensino das letras e suas 

relações grafofônicas.   

Destacamos, no entanto, a importância de considerar que a alfabetização está para além da 

aprendizagem de habilidades ou técnicas, é, na verdade, um processo complexo, que envolve o 

desenvolvimento do sujeito em interação com a linguagem. Ao conceber a escrita como a forma 

mais elaborada, precisa e desenvolvida de fala Vigotski (2007) nos dá a dimensão desse 

aprendizado, o culminar de um longo processo de desenvolvimento que reestrutura as funções 

superiores do pensamento, modifica o sujeito e sua relação com a cultura humana. 
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Sabemos que os problemas relativos à alfabetização, tanto de crianças quanto de jovens e 

adultos no Brasil, têm implicações sociais, econômicas e políticas, mas é nosso dever não 

agravarmos esse quadro com metodologias que desprezam o sujeito, sua história de vida e as 

condições sociais em que ocorre a produção do conhecimento sobre a leitura e a escrita. Precisamos 

conceber a alfabetização como resistência, como prática de liberdade, como nos ensinou o grande 

mestre Paulo Freire. 

REFERÊNCIAS 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. (V.N. Volochínov). Marxismo e Filosofia da Linguagem: Problemas 
fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem. Prefácio: Roman Jakobson; tradução: Michel Lahud e 
Yara Frateschi Vieira. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 1997b. 

_____. Estética da criação verbal. Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 
1997a. 

_____. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 6a ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. PNA Política Nacional de Alfabetização/Secretaria de 
Alfabetização. – Brasília: MEC, SEALF, 2019. 

CEALE - Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Glossário CEALE - termos de Alfabetização, Leitura e Escrita 
para educadores. Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <http://ceale.fae.ufmg.br/app/ 
webroot/glossarioceale/verbetes/alfabetizacao-como-processo-discursivo>. Acesso em setembro de 2016. 

GERALDI, João Wanderley. A aula como acontecimento. São Carlos: Pedro & João Editores, 2015. 

______.  O texto nos processos de aquisição da escrita. In: Revista Brasileira de Alfabetização. Vitória, ES: ABAlf v. 
1, n. 5,  jan./jun, 2017. p. 152-162 

GOULART, Cecilia. M. A. Perspectivas de alfabetização: lições da pesquisa e da prática pedagógica. Revista Raido, 
Dourados, MS: Universidade Federal da Grande Dourados, v.8, n. 16, jul/dez. 2014 . p. 157-175. 

______ e SOUZA, Marta L. de (orgs.) Como alfabetizar? Na roda com professoras dos anos iniciais. São Paulo: 
Papirus, 2015. 

______, GARCIA, Inez Helena Muniz e CORAIS, Maria Cristina (Orgs.). Alfabetização e discurso: dilemas e 
caminhos metodológicos. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2019.  

OLIVEIRA, João Batista Araújo e. Manual de Consciência Fonêmica Alfa e Beto. 10 ed. Brasília: Instituto Alfa e 
Beto, 2010. 

PINO, Angel.  Semiótica e cognição na perspectiva histórico-cultural. Temas em Psicologia, São Paulo, n. 2, 1995. p. 
31-40. 

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo discursivo. 
São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1988. 

_____. Da alfabetização como processo discursivo: os espaços de elaboração nas relações de ensino In: GOULART, 
Cecilia, GONTIJO, Claudia M.M. e FERREIRA, Norma S. de A. (Orgs.) A alfabetização como processo discursivo: 
30 anos de A criança na fase inicial da escrita. São Paulo: Cortez, 2017, p. 23-46. 

VIGOTSKI, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 
São Paulo: Martins Fontes, 2007a. 

______. Pensamiento y Habla. 1ed. Traducción de Alejandro Ariel González. Buenos Aires: Colihue, 2007b. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1439 

ANEXOS 

Figura 1. Texto da aluna Ane (7a): 

 
Fonte da imagem: acervo pessoal da autora 

 
Figura 2. Texto da aluna Sofya  (7a): 

 
Fonte da imagem: acervo pessoal da autora 
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Resumo 

Este artigo constitui um recorte da tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) ano de 2018. A fundamentação teórica do 
trabalho está ancorada na Teoria da Enunciação (Mikhail Bakhtin) e na Teoria Histórico Cultural (Lev 
S. Vigotski). No campo da alfabetização destacam-se os trabalhos de Ana Smolka, Cecilia Goulart e 
Wanderley Geraldi. Nosso pressuposto é o de que a alfabetização não pode ser reduzida à aquisição de 
habilidades ou técnicas de leitura e escrita porque constitui um processo complexo que envolve o 
desenvolvimento do sujeito em interação com a linguagem. Assim, o objetivo, neste trabalho, é refletir 
sobre como as interações discursivas e as relações dialógicas instauradas na sala de aula impactam o 
processo de apropriação da escrita pelos alunos. Com abordagem sócio-histórica, a pesquisa para a tese 
articulou conceitos metodológicos de Bakhtin e Vigotski em diálogo com o Paradigma Indiciário de 
Ginzburg. A pesquisa de campo foi realizada em uma escola pública, localizada em Duque de Caxias, 
Baixada Fluminense/RJ, entre 2016 e 2017, com quatro turmas do Ciclo de Alfabetização. Neste artigo 
destacamos o trabalho realizado na turma do 2º Ano. Foram acompanhadas e registradas (anotações, 
filmagens, gravação de áudios e fotos autorizadas para fins acadêmicos) atividades em sala de aula em 
situação de interação, considerando as vozes dos participantes do acontecimento aula (GERALDI, 
2015), buscando compreender e captar os sentidos produzidos. Nossos resultados indiciam que uma 
proposta que considera os sujeitos que produzem o discurso e as condições sociais e culturais dessa 
produção, apresenta grande possibilidade de levar as crianças a se apropriarem da linguagem escrita, 
não somente do sistema de escrita, tornando-se leitoras e escritoras desde o início dessa aprendizagem.  

Palavras-chave: Alfabetização; Interações discursivas; Relações dialógicas; Desenvolvimento cultural. 
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Resumo 

Este painel tem a intenção de problematizar o currículo, da Educação Básica e Superior, nas suas 
perspectivas de formação, para os sujeitos envolvidos: professores e estudantes. Nos propomos a 
estabelecer conexões sobre diferentes percepções de como o imaginário social atravessa as dimensões 
instituídas e instituintes dos currículos, bem como dirigir o olhar para as significações que permeiam o 
currículo sobre a docência, a pesquisa e a diversidade. Neste cenário, trazemos provocações para pensar 
o currículo da Educação Básica - de maneira mais específica, do Ensino Médio - como espaço de 
(re)construção simbólica e de fazeres pedagógicos autorais, tomando a pesquisa - discente e docente - 
como vetor central desses processos. Ao mesmo tempo, apresentamos o contexto político e 
documentos educacionais que levam a desenhos curriculares que delineiam perfis profissionais. 
Problematizamos os currículos dos cursos de licenciatura, que pautam a formação inicial para a 
docência e, de alguma forma, também esboçam possíveis atuações dos professores nas escolas, 
destinando especial atenção para como os currículos se comprometem a discutir a diversidade nos 
processos formativos, ou não. E, por fim, voltamos o olhar para o currículo em ação, através de 
diálogos com os imaginários dos acadêmicos concluintes de cursos de licenciatura, a fim de conhecer 
como estes cursos de formação inicial contribuem para a mudança e/ou manutenção destes imaginários 
e da estrutura escolar atual. Enfim, a perspectiva teórica do imaginário social permite ver como o 
currículo se apresenta além do dito, do escrito e do previsto como espaço de criação de múltiplos 
sentidos. 

Palavras-chave: Currículo; Imaginário; Formação. 

O IMAGINÁRIO DO/NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: A PESQUISA COMO 

CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA E COMO FAZER PEDAGÓGICO 

Ana Lucia Soutto Mayor – EPSJV/FIOCRUZ 

Ao longo de minha trajetória acadêmico-profissional, dediquei-me ao exercício da docência 

em Literatura - e também, na última década de trabalho no Ensino Médio, à exploração das 

potencialidades da linguagem audiovisual em sala de aula -, tanto no que dizia respeito às minhas 

práticas pedagógicas, como à experiência sistemática em um grupo de pesquisa que também estuda 

o Cinema, vinculado a uma Instituição de Educação Superior. Tendo encerrado meu percurso em 

uma Escola de Aplicação em 2014, aposentando-me como docente de Língua Portuguesa e 

Literatura da escola, após vinte e seis anos de trabalho, ingressei, em 2015, como pesquisadora em 

outra instituição na qual sigo com pesquisas que se dedicam ao estudo junto ao Ensino Médio. 

Nessa nova etapa de minha trajetória profissional, venho atuando como pesquisadora nas relações 

entre arte e ciência e, de modo mais específico, nas articulações entre processos formativos em 

iniciação científica no Ensino Médio e o papel das linguagens artísticas como provocadoras do 

pensamento/conhecimento desses jovens. 

Essa breve "escrita de mim" revelou-se necessária para situar o "lugar de fala" deste 

trabalho, uma vez que o objetivo central de minha reflexão aqui é pensar o currículo da Educação 
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Básica - de maneira mais específica, do Ensino Médio - como espaço de (re)construção simbólica e 

de fazeres pedagógicos autorais, tomando a pesquisa - discente e docente - como vetor central 

desses processos. Para tentar esboçar essas reflexões, construirei o texto em dois momentos: 

primeiro, tratarei do currículo de Educação Básica, alguns de seus condicionantes, ao lado de 

aspectos desafiadores de sua materialização, bem como da possibilidade de tomá-lo como um 

"espaço de autoria", no qual, por meio da pesquisa, alunos e professores/orientadores, possam 

reescrever seus processos formativos e fazeres pedagógicos. Em um segundo momento, centrarei 

meus argumentos em torno das potencialidades de um trabalho com objetos estéticos - 

notadamente, literários e audiovisuais -, não somente como objetos de pesquisa em si mesmos, mas 

também como textos a fazerem parte de um corpus científico stricto sensu, no âmbito de uma 

pesquisa de um cunho monográfico, a ser desenvolvida por alunos de Ensino Médio. Deve-se 

destacar o fato de que essa segunda parte deste artigo encontra ressonância da experiência concreta 

em um programa que vincula o tema do trabalho, com a ciência e a cultura, no qual venho atuando 

como orientadora de pesquisa para desenvolvimento de monografias dos alunos dos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio, previsto na grade curricular obrigatória. A ideia é fazer com 

que esses campos - currículo e pesquisa na Educação Básica - possam dialogar por meio de 

conceitos como "autoria", "imaginário", "autoformação" e "criação", mapeando uma zona de 

desafios epistemológicos e concretos, na arena dos processos formativos na Educação Básica.  

Pensar o currículo da Educação Básica - ou ainda, de modo mais amplo, os currículos em 

geral, como estratégias de organização escolar - via de regra - implica pensar em um conjunto de 

disciplinas e atividades, quase sempre de caráter compulsório, as quais compõem os itinerários 

formativos dos estudantes, que se veem premidos a cumprir as exigências de conteúdo e avaliação 

por eles previstas, ainda que muitos pesquisadores do campo do currículo defendam uma concepção 

mais ampliada, incluindo a dinâmica do que acontece no espaço escolar como parte inquestionável 

do currículo. Ainda assim, o currículo - muitas vezes denominado "grade curricular" - padece de 

engessamentos e pouca organicidade, não favorecendo a construção autoral de professores e alunos. 

Como enfatiza Miguel Arroyo, 

O currículo está aí com sua rigidez, se impondo sobre a nossa criatividade. Os 

conteúdos, as avaliações, o ordenamento dos conhecimentos em disciplinas, níveis, 

sequências caem sobre os docentes e gestões como um peso. Como algo inevitável, 

indiscutível. Como algo sagrado. Como está posta a relação entre os docentes e os 

currículos? Uma relação tensa. (ARROYO, 2013, p. 34-35) 
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Esse cenário acerca do currículo impõe limites bastante estritos em relação às possibilidades 

de invenção de outros processos de construção de conhecimento de docentes e estudantes, o que nos 

move a pensar sobre perspectivas ousadas e inovadoras para a criação de "janelas" no processo 

pedagógico nas escolas de educação básica. 

Em seu artigo "Currículo, Desejo e Experiência", Marlucy Alves Paraíso (2009) 

problematiza, de modo bastante instigante, as relações entre currículo e desejo, à luz das 

contribuições de Deleuze e Guattari, partindo das seguintes questões disparadoras: "pode um 

currículo produzir desejo? O desejo destruiria o currículo? Ou o currículo, com tanta organização, 

classificação e interpretação, destrói o desejo?" (PARAÍSO, 2009, p. 278). Essas indagações 

provocam as reflexões da autora, no sentido de tensionar os espaços do currículo e do desejo como 

espaços, em tese, não convergentes, dada a dificuldade, a priori, de fazer emergir o desejo no 

currículo: 

... fazer desejar em um currículo, sim, é difícil; muito difícil. É difícil porque desejar 

não é apenas dizer "eu quero aprender!" O "eu quero", para Deleuze, está muito 

próximo de uma imposição que é incorporada. A imposição aprisiona a vida porque 

faz assumir desejos que não nascem da própria potência de ampliar o território. Para 

desejar, é necessário experimentar com a própria potência. E o que convém a potência 

de cada um, insiste Deleuze (2001), é o que, ao mesmo tempo, faz "crescer seu 

território" e lhe "produz alegrias". (PARAÍSO, 2009, p. 280) 

A remissão à perspectiva deleuzeana de desejo, a qual procura despir o conceito das 

camadas artificiais que a ele se agregam, vindo de fora do sujeito desejante, traz à cena a 

necessidade de iluminar aquilo que vem "da própria potência de ampliar seu território". Se 

pensarmos no cotidiano de docentes e discentes das escolas de Educação Básica, poderíamos 

desdobrar essa visada em outros questionamentos: com que imaginário(s) de currículo estamos 

lidando quando pensamos em derivas autorais para professores e alunos, em seus processos 

pedagógicos cotidianos? De que mecanismos esses sujeitos podem se valer para a construção de 

seus itinerários acadêmicos e formativos? Como, simultaneamente, pensar na formação discente e 

docente como construções mutuamente implicadas, em uma concepção de autoformação dialética? 

Se pensarmos, com Jorge Larrosa Bondía (2002), "a educação a partir do par 

experiência/sentido", compreendendo a experiência como uma dimensão fundante do sujeito, abre-

se à possibilidade da constituição imaginária de um "currículo rizomático" - para usar a imagem 

deleuzeana -, cujas porosidades convidariam a uma abertura para experiência do mundo, partindo 

da perspectiva de Larrosa sobre o sentido da experiência: 
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A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 

ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 

organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já 

observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se 

passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. (BONDÍA, 2002, 

p.21) 

Os atravessamentos que se constituem, em si mesmos, nas experiências dos sujeitos, podem 

ser agenciados, no contexto de um "currículo rizomático", movente e aberto, por meio do que, nas 

palavras de Paraíso, poderia ser identificada como "um lugar privilegiado de contágio do desejo" 

(PARAÍSO, 2009, p.286). A ideia de "contágio" indica um processo de "extensão involuntária", no 

qual o professor - assumindo-se como um sujeito desejante - promove encontros transformadores e 

irreversíveis com seus alunos, alargando suas fronteiras internas, expandindo seus horizontes de 

saber1. Para que esse processo se efetive, é preciso assegurar ao professor as condições para que 

suas escolhas inventivas sejam materializadas em suas práticas cotidianas, de modo a permitir a 

condução autoral e criativa de sua dinâmica de trabalho na e para a escola. 

Em um contexto educacional como o que temos vivido nas últimas décadas, em nosso país, 

com políticas de avaliação do trabalho realizado pela educação básica bastante rígidas e 

sistemáticas, torna-se bastante desafiador contornar as restrições ao trabalho docente impostas por 

essas políticas e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de um trabalho docente autoral e 

criativo, como enfatiza Miguel Arroyo (2013, p.35). Nesse sentido, o currículo adensa sua 

dimensão como território de disputa, não somente em relação aos conhecimentos e práticas em 

circulação nos espaços da sala de aula e da escola como um todo, mas também pela presença, entre 

educandos e docentes, dos mais diferentes grupos sociais, étnicos e culturais, o que promove um 

acirramento dos embates acerca do que deve ou não ser ensinado/experimentado, convocando os 

sujeitos implicados nos fazeres pedagógicos em suas autorias e alteridades: 

É ético que os profissionais e educandos lutem por devolver-lhes o que vem sendo 

subtraído, o direito a pensar, criar, escolher o que ensinar e como, o que aprender, que 

 
1 "Muitos de nós, quando pensamos em nossa vida na escola ou na universidade, lembramos de um professor ou de uma 
professora, de uma aula, de uma matéria ou de um livro que marcou um antes e um depois em nossas vidas. Podemos 
contar histórias de uma transformação em nosso viver que se deu em nosso viver que se deu por meio de contágios e 
conexões produzidas no território do currículo ou no convívio com um/a professor/a. Aqueles momentos em que 
sentimos, de repente, ao lado de um professor ou de uma professora, que podemos, que podemos muito, que podemos 
mais, que o mundo a ocupar é nosso..." (PARAÍSO, 2000, p. 286). 
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conhecimentos garantem o direito a entender suas vivências, a entender-se. Nessa luta 

ética pela liberdade e autoria, pelo direito a um conhecimento que liberte, o currículo 

aparece como o território de disputa. É ético questionar por que o currículo passou a 

ser o território onde o conhecimento acumulado se afirma como único, legítimo, onde 

a racionalidade científica se legitima como a única racionalidade. É ético garantir o 

direito à diversidade de conhecimentos e formas de pensar o real. (ARROYO, 2013, 

p.40) 

As reflexões acima apontam para elementos-chave acerca da autonomia, da autoria e da 

criatividade docente. A primeira delas diz respeito à dimensão da escolha como gesto basilar do 

fazer docente e a consequente possibilidade de "assinar" o seu trabalho, conferindo-lhe uma 

intransferível marca identitária. Além disso, a compreensão explicitada por Arroyo advoga aos 

professores a prerrogativa de pôr em xeque o paradigma da "racionalidade científica" como o único 

capaz de dar conta da "missão pedagógica" que lhes foi confiada. A essa dimensão da 

racionalidade, o filósofo sugere que as potências criativas do sujeito sejam convocadas, permitindo 

uma abertura das experiências pedagógicas ao inventivo e ao sensível. 

Outro aspecto bastante relevante das contribuições de Miguel Arroyo à discussão do 

currículo - de modo particular também a este trabalho, pelo viés reflexivo que nos dispusemos a 

adotar - diz respeito às intensas (e perigosas) distinções entre o trabalho do docente do magistério 

superior e o do professor da educação básica, levando em conta as possibilidades de um e de outro 

no que se refere às perspectivas de pesquisa e à autonomia de seu fazer profissional cotidiano. Nas 

palavras do autor, 

A rigidez e controle na educação básica contrastam com a liberdade de pesquisa, da 

produção e do ensino defendida para a educação superior e para seus pesquisadores-

docentes. Há uma tradição histórica que reconhece a autonomia universitária como 

uma exigência da dinâmica do campo da produção do conhecimento. Campo aberto, 

livre a debates de ideias e concepções, o que exige autonomia docente. (ARROYO, 

2013, p.45) 

Arroyo aponta uma diferenciação expressiva entre os fazeres do docente da educação 

superior e do docente da educação básica, sobretudo no que concerne à liberdade da pesquisa como 

elemento motriz não apenas da produção de conhecimento, mas também das atividades de ensino e 

de produção a ela associadas. Essa marcante desigualdade - vivenciada, também, por docentes de 

educação básica das universidades públicas e de institutos federais - provoca uma urgente e decisiva 

reflexão sobre o lugar da pesquisa desses professores, não somente em relação aos seus temas de 
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investigação em seus processos de formação formalmente instituídos, nos diferentes níveis de Pós-

Graduação ou mesmo aos processos de pesquisa voltados para alimentar suas práticas pedagógicas 

em sala de aula; sobretudo, interessa-me pensar o lugar da pesquisa no cotidiano dos docentes de 

educação básica como espaços para "contágio" de um "fazer científico" junto aos seus educandos, 

capaz de, simultaneamente, abrir perspectivas inovadoras de autoformação e de construção de 

conhecimento, reinventando suas experiências do/no mundo. Em outros termos, interessa-me, aqui, 

pensar o imaginário do currículo e no currículo da educação básica articulados ao espaço da 

pesquisa como componente curricular obrigatório, no sentido de abrir potencialidades de 

(re)escritas autorais docentes e discentes, estimulando a autoria, a autonomia, a invenção e a 

liberdade. 

Refletir sobre a pesquisa como princípio pedagógico na educação básica, para além das 

recomendações de nossa legislação oficial, implica pensar acerca das possibilidades efetivas de 

materialização desse exercício formativo, nas mais distintas redes, níveis e modalidades de ensino. 

Na qualidade de uma pesquisadora-educadora que atua em uma escola -, cuja formação dos 

estudantes se propõe a ser integral, à luz dos princípios de omnilateralidade, segundo uma visada 

emancipatória e contra-hegemônica de sociedade - desejo articular, neste ponto de minhas 

reflexões, o espaço da pesquisa como componente curricular obrigatório para estudantes de ensino 

médio, as perspectivas de ampliação dos modos recorrentes de construção do conhecimento na 

educação básica, a potencialidade dos fazeres inventivos de docentes e discentes da escola básica e 

a experiência concreta do programa que é realizado, no qual venho atuando, desde 2015, como 

orientadora de pesquisa e elaboração monográfica de alunos dos Cursos Técnicos Integrados que 

compõe o trabalho da Escola. 

As "Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica" (BRASIL, 2013), 

recomendadas no intuito de materializar as propostas assumidas pela Lei de Diretrizes e Bases, de 

1996, preconizam, no que se refere à educação profissional, a necessidade de essa modalidade de 

ensino não macular os princípios e práticas que orientam à formação geral da educação básica 

(VALER, BROGNOLI e LIMA, 2017, p.2787). Dentre essas orientações, temos na "pesquisa como 

princípio pedagógico" (ibidem) um dos alicerces que devem estruturar a organização curricular de 

toda a educação profissional, alinhada a todos os demais que integram a educação básica. Para além 

de uma determinação legal ou mesmo um princípio estruturante de nossa organização curricular na 

educação básica, deve-se considerar quais seriam as condições para que esse princípio possa ser 

efetivado nas escolas. Tomando o compromisso assumido, de modo mais ou menos explícito nas 
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instituições escolares de educação básica, com o desenvolvimento da capacidade de autonomia e 

autorresponsabilidade pelo processo de construção de conhecimento dos estudantes e também de 

seus professores, como um dos pilares centrais dos processos formativos na educação básica, é 

preciso situar a pesquisa no imaginário desse currículo e, consequentemente, torná-la uma prática 

viva no cotidiano escolar de discentes e docentes. Recuperando as ideias de Martins (2009, p.19), 

Valer, Brognoli e Lima afirmam que  

o trabalho com a pesquisa possibilita que o aluno deixe de ser "[...] ouvinte repetidor 

de conteúdos e passe a agir e a refletir com consciência crítica diante dos fatos 

estudados". Trata-se de uma proposta que visa à efetivação do protagonismo do 

estudante no seu próprio processo de aprendizagem, capaz, portanto de levar o 

protagonismo também nos ambientes de trabalho e em demais ambientes de interação 

social. (VALER, BROGNOLI e LIMA, 2017, p. 2789) 

O fragmento acima transcrito reconhece no aluno, na interface do trabalho com a pesquisa, a 

possibilidade do desenvolvimento de seu espírito crítico, tendo em seu protagonismo como "sujeito 

pesquisador" um vetor decisivo no processo de aprendizagem e de construção de conhecimento. A 

centralidade do trabalho do estudante de Ensino Médio com a pesquisa, se concebido em moldes 

curriculares e a partir da escolha, pelo próprio estudante, do objeto a ser investigado - em 

contraposição aos modelos de iniciação científica já bastante consolidados, nos Programas que a 

instituição promove, os quais partem dos projetos dos pesquisadores-orientadores dos alunos - 

favorecem, de maneira bastante expressiva, a autonomia e a autoformação discente e também 

docente, na medida em que alunos e professores-orientadores, para dar conta do desenvolvimento 

da pesquisa a ser desenvolvida, precisam se colocar em atitude de abertura e disponibilidade, frente 

ao desafio por ambos assumido.  

Antes de fazer um breve relato e análise da experiência de desenvolvimento de pesquisa 

monográfica como componente curricular obrigatório, desenvolvida com os alunos dos Cursos 

Técnicos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, é importante refletir, considerando as 

dimensões várias do imaginário, como a relação com a pesquisa, nesse nível de ensino, afeta não 

somente o "imaginário do currículo", mas o "imaginário no currículo". Em outros termos, pensar o 

trinômio imaginário/currículo/pesquisa permite-me pôr em cena uma ampliação das potencialidade 

da organização curricular nos moldes (deleuzeanos) de um "currículo-rizoma", de agenciamentos e 

aberturas, ao lado de uma potencialização de estímulos à invenção e à liberdade, trazendo a 

dimensão imaginária para dentro dos fazeres (e "sonhares") pedagógicos. 
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Um currículo de educação básica - ou, de modo mais específico, de ensino médio - que se 

disponha a assumir a pesquisa como componente curricular obrigatório, viabilizando um trabalho 

sistemático de investigação, com vistas à elaboração de uma monografia, pressupõe um 

agenciamento outro de tempos e espaços na escola - em sala de aula ou em outros contextos -, nos 

quais possa haver uma construção compartilhada entre aluno-orientando e professor-orientador, no 

sentido de viabilizar trocas e discussão de textos teórico-críticos, objetos estéticos, escritas parciais 

para a concretização da monografia final, enfim, outras formas de permitir uma construção de 

conhecimento conjunta, cujo foco central é, indubitavelmente, o estímulo ao papel do aluno como 

pesquisador, sem perder de vista a oportunidade de autoformação para os docentes que se 

disponham a enfrentar esse desafio pedagógico. Em outros termos, falo, aqui, do imaginário de um 

currículo outro, no qual a pesquisa se constitua como uma janela larga e potente para alunos e 

professores, por um caminho de construção de conhecimento em que estão pressupostas a autoria, a 

invenção e a liberdade. 

Por outro lado, assumir a pesquisa como componente curricular obrigatório atualiza o 

imaginário no currículo como um elemento propulsor do alargamento de horizontes, não somente 

em relação aos campos do saber, em suas múltiplas temáticas, mas também no que concerne aos 

objetos de pesquisa propriamente ditos. Poderia dizer, dialogando com Maria Cecília Sanchez 

Teixeira (2006), que a pesquisa no currículo da educação básica vai ao encontro de uma "pedagogia 

do imaginário" e de uma "função imaginante" na escola. Buscando articular os campos do 

imaginário e da educação, a autora parte de um questionamento acerca das seguintes questões: "é 

possível ensinar a alguém a se comportar imaginativamente? Em outros termos, é possível estimular 

a função imaginante na escola?" (TEIXEIRA, 2006, p. 217). Partindo da premissa de que a escola 

tem um papel no estímulo à "função imaginante" do aluno - por extensão, diria eu, de docentes e de 

todo o conjunto de trabalhadores da escola -, a pesquisadora sugere que, dialogando com Gilbert 

Durand, o imaginário assuma um lugar significativo nos processos educacionais, à luz de uma 

compreensão da escola como espaço de humanização: 

... é através do imaginário que nos reconhecemos como humanos, conhecemos o outro 

e apreendemos a realidade múltipla do mundo. É o imaginário que, por meio do 

processo de simbolização, define as competências simbólico-organizacionais dos 

indivíduos e dos grupos, organizando as experiências e as ações humanas. 

(TEIXEIRA, 2006, p. 217) 

O trabalho com a pesquisa na educação básica amplia a potência do exercício da "função 

imaginante", na medida em que liberta discentes e docentes do cumprimento de conteúdos 
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programáticos pré-definidos, esboçando uma deriva na qual o estudante pode, ao estabelecer seu 

objeto de investigação, agenciar textos das mais variadas tessituras (científicos, teórico-críticos, 

ensaísticos, estéticos, inclusive em suas interfaces), redimensionando as perspectivas pedagógicas 

de construção do conhecimento. Teixeira também alude, desenvolvendo o que foi por ela 

denominado de "pistas para uma pedagogia do imaginário" (TEIXEIRA, op.cit., p.222), ao lugar 

fecundo das narrativas no contexto da escola. Recuperando as ideias de Neil Postman, a autora 

questiona: 

Em seu livro (...), Postman (2005) afirma que a escola precisa de narrativas as quais 

lhe dêem sentido e razão de ser. Se concordarmos com ele e postularmos a 

necessidade de narrativas que possam ser compartilhadas pelos educadores, que sejam 

fonte de identidade e de valores transcendentes, devemos nos perguntar agora: pode a 

escola contribuir para a criação de tais narrativas ou ela será sempre uma mera 

reprodutora? (TEIXEIRA, op.cit., p.222) 

Se pensarmos na circulação de narrativas no contexto escolar, por parte de docentes e 

discentes, não somente no âmbito da leitura, mas também da produção escrita, é possível 

reconhecer, no espaço da pesquisa curricular, uma iniciação científica assumida como componente 

curricular obrigatório, um território fértil para a provocação do imaginário, compreendido como o 

resultante da imaginação criadora. Nas palavras de Marcel Postic, 

Imaginar é evocar seres, colocá-los em determinada situação, fazê-los viver como se 

quer. É criar um mundo a seu bel-prazer, libertando-se. Tudo é possível. Tudo 

acontece. Na vida artística, imaginar é um ato criador. Na vida cotidiana, imaginar é 

uma atividade paralela à ação que exercemos ligada à realidade. A imaginação é um 

processo. O imaginário é seu produto. (POSTIC apud OLIVEIRA, 1993, p.134) 

A pesquisa como componente curricular obrigatório na educação básica - destaco, aqui, no 

ensino médio, constitui-se como espaço privilegiado de abertura ao imaginário, na medida em que, 

além da possibilidade de uma proposta de projeto que parta dos educandos, essa atividade inclui a 

perspectiva de trabalho com objetos de pesquisa das mais variadas tessituras, como, por exemplo, 

os objetos estéticos. Nesse sentido, o Programa desenvolvido junto aos alunos dos Cursos Técnicos 

Integrados da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promove esse espaço curricular, 

definindo um campo aberto e instigante de construção de conhecimento dos estudantes, em uma 

perspectiva de estímulo ao seu protagonismo e à sua autoria. A sistematização da dinâmica 

estruturante desse Programa, em suas etapas iniciais e finais, pode ser assim descrita: 
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... a culminância desse Projeto se efetiva na elaboração de um trabalho final, de cunho 

monográfico, desenvolvido ao longo do último ano letivo do curso. Esse trabalho é 

proposto a partir de um pré-projeto, cuja elaboração é acompanhada pelos docentes 

que ministram a disciplina “Metodologia da pesquisa”, oferecida em dois semestres 

letivos subsequentes e também pelo docente orientador da proposta. Uma vez 

consolidado o pré-projeto, esse é submetido a dois pareceristas integrantes de uma 

banca de avaliadores (...) 

Torna-se necessário frisar que, no tocante ao projeto apresentado pelo aluno e a 

posterior elaboração da monografia a ser feita a partir desse mesmo projeto, a 

definição do objeto a ser investigado é de escolha do estudante, como também a de 

seu orientador. Trata-se de uma aposta no aprofundamento dos interesses de pesquisa 

dos discentes, os quais deverão ser sistematizados e transformados em produção de 

um texto monográfico, cujos referenciais teórico-metodológicos serão construídos e 

consolidados com a orientação constante do orientador.(SOUTTO MAYOR, 2018, 

pp.6-7) 

Deve-se enfatizar que, na eleição dos objetos de pesquisa a serem investigados, muitos dos 

alunos da instituição escolhem objetos estéticos como seu corpus central de pesquisa, nas mais 

diversas linguagens artísticas (literatura, artes plásticas e visuais, música, artes cênicas, entre outras) 

ou mesmo que elejam objetos outros, em muitos casos, incorporam obras artísticas como textos do 

repertório de leituras e análises que compõem a pesquisa como um todo. A título de exemplificação, 

uma das monografias discutiu, à luz da psicanálise, dimensões do desejo e da transgressão, 

recortando, da vasta obra de um cineasta, três narrativas fílmicas capazes de problematizar essas 

dimensões, constituindo-se no corpus analítico central de sua monografia. A experiência de 

construção desse estudo, realizada por um estudante do curso técnico de Análises Clínicas, do 

Ensino Médio, revelou-se em uma valiosa oportunidade na formação desse aluno, possibilitando-

lhe, pelo próprio processo de sistematização da pesquisa, materializado na elaboração da 

monografia final, um alargamento de seus horizontes formativos, através da ativação do imaginário 

cinematográfico e da ampliação, em si mesmo, do imaginário da pesquisa como uma atividade 

autoformativa. 

Gostaria de finalizar estas reflexões acerca das relações entre imaginário, currículo e 

pesquisa, em suas potencialidades e perspectivas na formação de discentes e docentes de educação 

básica, resgatando algumas indagações de Antônio Nóvoa, em um artigo acerca dos diálogos entre 
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currículo e docência. Em uma determinada inflexão de sua análise, Nóvoa nos propõe os seguintes 

questionamentos, aos quais ele mesmo procura responder: 

O que vale a pena ser ensinado? E como é que deve ser ensinado? 

Para a resposta à primeira questão, ainda me serve a célebre frase de Olivier Reboul: 

Vale a pena ser ensinado tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que une, isto é, 

tudo o que integra cada indivíduo num espaço de cultura e de sentidos. Tudo o que 

liberta, isto é, tudo o que promove a aquisição do conhecimento, o despertar do 

espírito científico. Esta reposta é útil, mas não chega. Ela deve ser completada por 

uma terceira injunção: Tudo o que torna a vida mais decente. (NÓVOA, 2003, pp. 8-

9) 
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Resumo 

O objetivo central de minha reflexão, no escopo deste trabalho, é pensar o currículo da Educação 
Básica - de maneira mais específica, do Ensino Médio - como espaço de (re)construção simbólica e de 
fazeres pedagógicos autorais, tomando a pesquisa - discente e docente - como vetor central desses 
processos. Para tentar esboçar essas reflexões, o texto será desenvolvido em dois momentos: primeiro, 
tratarei do currículo de Educação Básica, alguns de seus condicionantes, ao lado de aspectos 
desafiadores de sua materialização, bem como da possibilidade de tomá-lo como um "espaço de 
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autoria", no qual, por meio da pesquisa, alunos e professores/orientadores, possam reescrever seus 
processos formativos e fazeres pedagógicos. Em um segundo momento, centrarei meus argumentos em 
torno das potencialidades de um trabalho com objetos estéticos - notadamente, literários e audiovisuais 
-, não somente como objetos de pesquisa em si mesmos, mas também como textos a fazerem parte de 
um corpus científico stricto sensu, no âmbito de uma pesquisa de um cunho monográfico, a ser 
desenvolvida por alunos de Ensino Médio. Deve-se destacar o fato de que essa segunda parte deste 
artigo encontra ressonância da experiência concreta de um programa que vincula o tema do trabalho, 
com a ciência e a cultura, no qual venho atuando como orientadora de pesquisa para desenvolvimento 
de monografias dos alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, previsto na grade 
curricular obrigatória oferecida por uma Escola Politécnica da região sudeste do Brasil. A ideia é fazer 
com que esses campos - currículo e pesquisa na Educação Básica - possam dialogar por meio de 
conceitos como "autoria", "imaginário", "autoformação" e "criação", mapeando uma zona de desafios 
epistemológicos e concretos, na arena dos processos formativos na Educação Básica.  

Palavras-chave: Pesquisa; Currículo; Educação Básica; Imaginário. 

CURRÍCULO E FORMAÇÃO: IMAGINÁRIOS PARA PENSAR A DOCÊNCIA NA 

DIVERSIDADE 

Andréa Becker Narvaes –UFSM  

Valeska Fortes de Oliveira – UFSM  

Tania Micheline Miorando – UFSM 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A DIVERSIDADE EM SEUS CURRÍCULOS 

A política de formação inicial de professores (GATTI, 2019), na perspectiva da 

democratização do Ensino Superior a partir das teorias do Imaginário Social, de Cornelius 

Castoriadis (1982), foi o cenário para pensar alguns pressupostos do trabalho que apresentamos 

aqui. A pauta que rege, politicamente, a composição dos currículos na formação inicial para a 

docência, contribuem de forma significativa para a atuação dos professores nas escolas. Grande 

parte da formação passa a ser legitimada nos espaços de Educação Superior até chegar aos espaços 

escolares ou não escolares, onde a formação se desdobra em processos metodológicos que podem 

mostrar-se democráticos ou não. 

O que conhecemos da constituição social dos espaços que habitamos é consequência de 

como instituímos os saberes que dizemos aprender das relações que estabelecemos nos espaços 

coletivos. Um deles, a que nomeamos com grande responsabilidade é a escola. Mas, de onde vêm 

os professores que atuam cotidianamente com as crianças, acompanhando a adolescência e a 

juventude e ainda depois? Como viveram e quais espaços de formação possibilitaram o exercício 

para pensar as relações que se estabeleceram entre docência e diversidade, é cenário que mescla 

compreensões, entremeado às ementas curriculares durante a formação para atuar na docência. 
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Ao ter como campo de estudo, conteúdos específicos da formação acadêmica, algumas 

temáticas impõem-se somente quando vêm legitimadas por força de políticas instituintes a olharem 

para o campo da educação em uma compreensão própria para a docência. Uma das políticas 

conquistadas como espaço de discussão para o respeito pela diversidade em que nos constituímos, 

mostra o direito de não nos escondermos em padrões culturais, foi a Resolução nº 2, de 1º de julho 

de 2015 (BRASIL, 2015, Cap I, Art 3º § 5º). Em suas orientações, dá diretrizes à formação que não 

deixa de considerar  

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como 

compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de 

uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos 

indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade 

e, portanto, contrária a toda forma de discriminação;  

Ainda assim, o estudo que realizamos é para visualizar o quanto de espaço é cedido às 

discussões que se ocupam em pautar sobre as pessoas que ali estão buscando sua formação 

profissional - docente - além do foco das competências específicas de suas áreas técnicas. Está 

sendo considerado a formação para a atuação em espaços escolares? Qual a visibilidade aos 

relacionamentos que trazem as subjetividades às escolas enquanto cumprem seus anos iniciais de 

estudos? E ao aprenderem matemáticas, químicas, físicas e ciências biológicas, alfabetização e 

letramento, como os professores em formação estão sendo levados a atentarem para exercícios que 

não se ocupem apenas de fórmulas, mas a reconhecerem-se no mundo que estão estudando? 

A democratização está instituída na forma de políticas que se abre a todos ou que limita a 

um grupo reduzido à formação de qualidade? Na composição para além da instrumentalização, os 

professores em formação reconhecem-se como sujeitos com força de voz para falar a partir de suas 

comunidades? Como os professores formadores e em formação consideram elemento importante da 

docência o reconhecimento da diversidade do social e educacional que perpassa as escolas? Esse 

conjunto de questionamentos e muitos outros tornaram-se pauta nos estudos e inspiraram a registrar 

um projeto de pesquisa, que investigou currículos de cursos de licenciatura.  

As discussões que circulam nas rodas de formação na universidade, acreditamos, podem se 

ensaiar em pensamentos mais abertos ao diálogo. O tanto que levará a se trocar em palavras a 

compreensão das manifestações que a diversidade mostra, podem vir a incluir as discussões, que 

enxergam, no respeito como nos constituímos, currículos mais próximos das vidas que habitam as 

escolas. Por estarmos diretamente envolvidos com a formação inicial de professores, os currículos 
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que a Educação Superior oferece tem o compromisso de pensar e rever, periodicamente, o quão 

coerente está proposto um programa de formação e a quem ele se propõe formar. 

Este trabalho se debruça sobre os currículos de formação inicial e as políticas e práticas que 

os atravessam a pautar o imaginário sobre a diversidade na formação inicial de professores ofertada 

em nove instituições públicas federais de Educação Superior de um Estado sul-brasileiro. O texto 

passa por breve contextualização das políticas de formação na Educação Superior brasileira e, segue 

ao analisarmos o contexto e o conteúdo das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para a 

formação inicial em nível superior e para a formação continuada (BRASIL, 2015). Por último, 

situamos algumas significações imaginárias referentes à diversidade para a formação de 

professores. 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE E CURRÍCULOS 

Enquanto o final da segunda metade do século XX mostrou-se em movimentos que visavam 

à ampliação de oportunidades e direitos à Educação, no contexto dos movimentos de 

redemocratização social após mais de vinte anos de ditadura militar, hoje vivemos tempos de 

questionamento e perda de direitos conquistados e da democracia como princípio. A Constituição 

Federal, de 1988 (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996 (BRASIL, 1996) e o Plano 

Nacional de Educação (2001-2010 e 2014-2024) (BRASIL, 2014), são alguns exemplos de aspectos 

legislativos de políticas educacionais marcantes na trajetória da ampliação da democracia brasileira.  

Mas, a história não é feita de linearidades, e sim de tensões, contradições e 

descontinuidades. Assistimos nos últimos anos o fortalecimento de um discurso político autoritário 

e de deslegitimação das políticas públicas sociais e que abrangem a diversidade cultural. A 

resistência que fazemos é pelo estudo do que já estava sendo praticado e as últimas orientações, que 

podem ser interpretadas como limitadoras das discussões políticas de formação inicial de 

professores. Esta questão se põe a defrontar e analisar onde se abrem espaços para um público que 

acredita na formação integral para atuar na Educação, tendo a docência como profissão. 

Destacamos no texto das DCNs (BRASIL, 2015), que os projetos de formação de professores 

devem contemplar, entre outros, cinco itens: “as questões socioambientais, éticas e estéticas e 

relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 

como princípios de equidade (RES. 2/2015, p.5)”. 

A onda conservadora ganha força após alguns de seus representantes assumirem posições no 

governo e trabalhar incessantemente para diminuir o nível de participação popular nas decisões 
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políticas, configurando-se assim em um projeto antidemocrático. Entender a democracia sob a ótica 

de Castoriadis (1982) é pensar a autoinstituição da sociedade, é considerar a autonomia do 

indivíduo e do social como possibilidade de criação de si e do mundo. Para o autor, a Grécia seria o 

gérmen da democracia, a soberania do démos – coletivo de cidadãos, aquele que faz as leis e 

governa a si mesmo, sendo assim, os cidadãos proclamam-se soberanos. Dessa forma, podemos 

pensar que quanto menor a participação social nas decisões políticas, menos democracia a 

sociedade presencia. Quanto maior poder de escolha e decisão de todos na formulação da lei que 

rege a vida coletiva mais próximo estaremos do projeto democrático. 

Até os anos 1980 não havia políticas priorizando a formação docente em nível superior. A 

LDB 9394/1996 (BRASIL, 1996) representa um avanço, pois traz um capítulo relativo à formação 

de professores. Essa lei prevê a obrigatoriedade da formação docente em nível superior com prazo 

de 10 anos para sua implantação, cláusula que foi sucessivamente reajustada, como outras tantas e 

até hoje não cumprida integralmente (GATTI, 2019). Outra proposta da LDB para a formação de 

professores é instituir Institutos Superiores de Educação, que também acabou não se concretizando.  

Apesar de trazer proposições importantes para a qualificação da formação, a Resolução nº 

1/2002 (BRASIL, 2002), que previa diretrizes para esses cursos, não obteve repercussão nos 

currículos das licenciaturas que se ativeram bem mais, nos seus desenhos, ao que previam as 

diretrizes particulares das áreas específicas. Foi necessário que se levantassem mais estudos e 

questionamentos para que os programas curriculares se abrissem a uma discussão que olhasse para 

quem estava buscando acesso à educação. 

A institucionalização da formação de professores na Educação Superior no Brasil inicia-se 

ao final dos anos 30, do século XX, adotando o modelo “3+1” que traduz-se em acrescentar aos 

currículos dos bacharelados um ano de formação específica aos licenciandos. Essa concepção de 

currículo como apenas um adendo à formação do especialista, vigora até hoje no imaginário de 

formadores de professores. “Cultura de formação que se enraizou nas instituições até nossos dias, 

voltando a consagrar a separação entre área de conhecimentos específicos e área de conhecimentos 

para a docência” (GATTI, 2019, p. 22). 

 Permanece, ainda, nos currículos de formação inicial a concepção dualista: competência 

técnica ou compromisso político, fundamentos ou métodos e técnicas, conhecimento disciplinar ou 

conhecimento pedagógico. Sabemos que os currículos são compostos de conhecimentos 

selecionados e considerados legítimos pela cultura hegemônica. Mas os desenhos dos currículos 
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variam, considerando não apenas o instituído como currículo ideal pelas políticas e programas 

oficiais, mas pela luta de imposição de outros significados pelos sujeitos contra hegemônicos. 

Somente se experimentou ocupar mais espaço nas escolas e na universidade, na América 

Latina, depois de iniciar o século XXI (GATTI, 2019). A ampliação do acesso à Educação Superior 

no Brasil foi muito impulsionada por políticas públicas, como o REUNI (BRASIL, 2007), PROUNI 

(BRASIL, 2005) e FIES (BRASIL, 2001). Essas, entre outras políticas que visavam à ampliação e 

permanência (relativamente), na Educação Básica e Superior, mostraram o quanto a acessibilidade 

aos espaços educacionais revertem na necessidade de repensar a estrutura do sistema de educação e 

isso requer investimentos e fomento mais equitativos na escola e na sociedade. 

As diretrizes e metas do Plano Nacional da Educação, Lei 13.005 (BRASIL, 2014) trazem, 

como aponta a Meta 13, a necessidade de requalificar os cursos de Pedagogia e as demais 

licenciaturas, integrando às demandas da Educação Básica. A profissionalização pela licenciatura é 

por acreditar na formação necessária para o exercício profissional em condições adequadas para o 

trabalho pedagógico. Habilitar à formação docente, na Res. 2/2015 (BRASIL, 2015, § 5º, inciso II) 

é apontada pelo CNE como um dos princípios da formação profissional do magistério da Educação 

Básica, o compromisso com uma “nação soberana, democrática e justa e inclusiva e que promova a 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e valorização da 

diversidade e portanto contrária a toda forma de discriminação”. 

A democratização da educação é interpretada na história recente do país, que como as 

demais nações latino-americanas, vivem nas últimas duas décadas a expansão dos direitos 

educativos à população. As DCNs para a formação inicial e continuada (BRASIL, 2015), de acordo 

com Gatti (2019), funda-se na ideia base da justiça social, o respeito à diversidade e à promoção da 

participação e gestão democrática. Além da ampliação das vagas e do acesso à escolarização, a 

democratização se aprofunda quando não apenas a dimensão quantitativa se amplia, mas a 

qualidade da educação ofertada faz-se tema de debate ao incorporar novas pedagogias, conteúdos e 

metodologias.  

A ampliação de vagas no sistema educativo em si não significa democratização, podendo ser 

vista como massificação. Ao chegarem aos bancos escolares, estudantes que, devido às diferenças 

dos seus pertencimentos de idade, gênero, etnia, classe e as desigualdades nas suas posições sociais, 

a democratização se traduz no reconhecimento dessas diferenças e em estratégias de enfrentamentos 

das desigualdades. 
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IMAGINÁRIO E DIVERSIDADE NA FORMAÇÃO 

Partimos do suposto que o professor detém conhecimentos a respeito da diversidade e 

caracteriza a sociedade brasileira e os estudantes do sistema de educação, poder tornarem-se 

agentes na luta contra as formas de violência que sofrem crianças e jovens que não são 

reconhecidos e invisibilizados e rejeitados nas suas diferenças e desigualdades (de raça/etnia, 

gênero, sexualidade, geração, religião ou outros). O conhecimento sobre a diversidade presente na 

sociedade e na escola discutidas na formação se constituem em contribuições para a prática 

educativa inclusiva e mais próxima da justiça social. Assim, descrevemos algumas das significações 

imaginárias que perpassam o debate sobre a diversidade nos currículos de formação de inicial. 

Um significado comum da palavra imaginário está ligado à ideia de ilusão ou à fantasia, 

separado do real. O imaginário social, na definição de Castoriadis (1982, p.13), destaca uma 

característica no humano que reside na sua capacidade de criação: “criação incessante e 

essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das 

quais somente é possível falar-se de ‘alguma coisa’. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 

‘racionalidade’ são seus produtos”. 

A concepção de imaginário que nos inspira é aquela formulada por Castoriadis, para quem o 

imaginário social é como rede de sentidos que permite a coesão em torno de uma ordem vigente, 

sentidos que derivam da criação social: “A sociedade é história, é também criação histórica” 

(OLIVEIRA, 1997, p. 13). Os estudos sobre o imaginário constituem um olhar sobre a educação, 

ainda pouco explorado pelos pesquisadores da área. É uma perspectiva de tecer conhecimento a 

respeito do que dá significado à existência da instituição escolar e aos processos educativos que lhe 

dão vida, na busca de compreender os sentidos construídos pelos sujeitos que a vivem. 

O campo de estudos do imaginário social ancorado nas teorias de Castoriadis (1982; 1999; 

2007) tem como centralidade a produção das significações construídas pelas sociedades sobre suas 

instituições. Compreender os processos de democratização no país com relação à formação de 

professores é primeiro conhecer as significações construídas sobre a docência em um momento 

histórico onde há uma significativa desistência pela profissão de professor. O imaginário social é o 

estudo dos sentidos e dos significados, aqui, direcionadas a compreender as representações sobre 

ser professor, sobre a escolha da profissão e dos processos formativos. 

Neste estudo, abrimos Projetos Pedagógicos dos cursos de Química, Física, Ciências 

Biológicas, Matemática e Pedagogia, das Universidades e Institutos Federais de um Estado da 
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região sul do país para visualizar os desenhos curriculares da formação que está sendo ofertada aos 

licenciandos que pretendem seguir a carreira docente. Muitos programas curriculares apresentam a 

intenção de mudança e se desenham, provocando mudanças. Entretanto, além de um cenário que 

pode se mostrar aberto em algumas situações, retraem-se mediante à conjuntura política. Então, 

currículos mostram-se como resistência e força por abertura ou reabertura ou não encontram 

condições de serem reeditados e apontam para readequações.  

Os cursos selecionados tiveram seus programas curriculares analisados por serem aqueles 

que se apresentavam comuns às instituições investigadas, mapeando os cursos como referência 

entre as instituições. Porém, depois de iniciada a investigação, constatamos que em dois institutos 

federais o curso de Pedagogia é oferecido na modalidade a distância e, por isso, decidimos por não 

incluí-los na análise.  

Trouxemos como objetivo apanhar significações imaginárias que se enredam nas propostas 

de formação inicial, particularmente, a respeito da temática da diversidade, por acreditarmos na 

ponte que se estabelece entre a universidade e a escola. Nas várias instâncias em que se dá a 

formação de professores é que se constrói o imaginário docente. A formação de professores é aqui 

concebida como um processo contínuo e variável que se desenvolve ao longo da vida pessoal e 

profissional dos professores.  

Os estudos e as incursões feitas na investigação, trouxeram materiais apontando para 

subsídios que delineavam os programas curriculares e nos deram condições de conhecer como os 

processos formativos iniciais de professores abordam as seguintes temáticas emergentes: “(..) 

diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como 

princípios de equidade” (art. 3º, inciso 6º/ VI, art. 5º / VIII, art. 8º / VIII e art. 13, inciso 2º  da  

Resolução  2/2015 - BRASIL, 2015).  

Os enfoques predominantes dados às pesquisas na formação de professores, de acordo com 

André et al (1999), que analisa 115 artigos publicados em 10 periódicos nacionais, 284 dissertações 

e teses produzidas em Programas de Pós-Graduação em Educação e 70 trabalhos apresentados no 

Gt 8 da ANPED, na década de 1990, detecta grande preocupação dos pesquisadores com o preparo 

do professor para atuar nas Séries Iniciais e Ensino Fundamental. O mais destacado apontou para 

estudos que focam a formação (ou a não formação) a partir dos cursos de Pedagogia, não indicando 

as demais licenciaturas como cenário para uma formação voltada para a docência. 

Há um número muito menor de estudos sobre a formação de professores para atuar no 

Ensino Médio e Superior, para a Educação de Jovens e Adultos, Ensino Técnico e Rural, em 
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Movimentos Sociais e com crianças em situação de risco. Cabe destacar duas conclusões de André 

et al (1999): a falta de articulação entre formação inicial e continuada e entre cursos de formação e 

práxis docente e uma lacuna em relação a políticas e práticas educacionais. A aproximação aos 

cursos selecionados que apresentamos, abre para novos mapeamentos e a indicação de mudanças 

que aconteceram ou não, contrapondo as investigações de André et al (1999). 

Outro aspecto do estudo aponta para a análise dos currículos de formação inicial como a 

fragmentação das disciplinas, a fragilidade dos estágios, a difícil relação entre licenciaturas e 

bacharelados, o preparo dos professores formadores, as características socioculturais dos “novos” 

licenciandos que chegam à Educação Superior e à evasão dos cursos de licenciatura (ANDRÉ et al, 

1999). Passado esse tempo, pretendemos levantar dados para observar as mudanças ocorridas nos 

programas curriculares. 

Várias dessas fragilidades foram objeto de normatizações nas DCNs de Formação (BRASIL, 

2015). Infelizmente ainda estava em processo a implantação dessas Diretrizes, um avanço para a 

qualificação das licenciaturas, quando outra resolução apresentada em 2017 foi aprovada em 2019 

(BRASIL, 2019). Mesmo sob protesto de entidades que congregam professores e pesquisadores em 

educação, por entenderem que a formulação desse documento não ouviu as partes interessadas e a 

concepção de formação de professores estava próxima ao modelo tecnicista de educação, perdia-se 

as dimensões políticas e culturais dos processos formativos docentes. A educação para diversidade 

foi excluída das novas diretrizes. 

AS IMAGENS QUE TEMOS DOS NOVOS TEMPOS DE FORMAÇÃO: PALAVRAS FINAIS 

Na pesquisa desenvolvida fizemos o levantamento dos projetos de cursos de formação 

inicial em 9 Instituições Federais de Educação Superior de um dos Estados da região sul-brasileira. 

Foram selecionados para o levantamento 5 cursos de licenciatura presenciais comum entre elas, a 

saber Pedagogia, Matemática, Física, Química e Ciências Biológicas. Encontramos 37 Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs) disponíveis para consulta no sítio das respectivas universidades e 

institutos no primeiro semestre de 2019. Quanto a este aspecto concluímos que, por meio das 

tecnologias digitais disponíveis e à internet, há visibilidade e transparência quanto aos desenhos dos 

cursos para a carreira docente. Embora, para os jovens não seja costume visitar os sítios dos cursos, 

observando os programas para a formação no período de escolha profissional, e sim, outros 

aspectos que os cursos e as instituições oferecem. 
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As 6 universidades possuem as 5 licenciaturas investigadas, já os 3 institutos consultados 

não oferecem todas as licenciaturas selecionadas na modalidade presencial. Outra diferença entre as 

instituições de Educação Superior é o multicampismo: as universidades pós-Reuni e os institutos 

oferecem os mesmos cursos em mais de um campus e, muitas vezes apontam para diferenças nas 

matrizes curriculares. Dos 37 PPCs, 8 eram de cursos de Pedagogia, 8 de cursos de Química, 8 de 

cursos de Ciências Biológicas, 8 de cursos de Matemática e 6 de cursos de Física. Ter a 

possibilidade de consulta dos PPCs é uma oportunidade de estudo entre os cursos, tramando uma 

rede que poderá aproximar o diálogo na formação docente. 

Nos documentos dos projetos de cursos que tivemos acesso encontramos 77 diferentes 

disciplinas que abordavam em sua ementa as temáticas relativas às diversidades “étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade”, de 

acordo com as DCN 2/2015 (BRASIL, 2015). Assim distribuídas por Instituição de Educação 

Superior: 20, 15, 10, 7, 6, 6, 6 e 5. Sendo que as universidades aparecem em primeiro lugar, 

possivelmente devido à sua maior estrutura e corpo docente. Ao analisarmos as ementas destas 77 

disciplinas, encontramos em 50 delas, a referência à questão étnico-racial e em 44 delas, a 

abordagem da questão de gênero, em 20, o tratamento da diversidade ambiental, em 14 a 

diversidade sexual, em 4 a diversidade religiosa e geracional.  

As diversidades étnico-racial e de gênero aparecem com mais frequência nos currículos dos 

cursos de formação, provavelmente, pela sua relevância social, dado os elevados índices de 

desigualdade étnica e de gênero da sociedade brasileira. Dentre as 50 ementas que citam questões 

étnico-raciais, 13 delas particularizam o estudo no que se refere às histórias e culturas afro-

brasileiras e indígenas, conteúdo este proposto pela Lei nº 10639/2003 (BRASIL, 2003) e não 

especificamente a proposta das Diretrizes. Dessa forma, podemos refazer nosso subtotal para 37 

ementas que abrangem a diversidade étnico-racial.  

A maior quantidade de vezes que o descritor gênero aparece nos textos das ementas, (44) em 

relação aos demais elementos das diversidades étnico-racial (37), sexual (14), geracional ( 4) e 

religiosa (4), indica a opção pelo estudo desse aspecto das diversidades por parte dos formadores de 

professores (que são os agentes que elaboram os PPCs). Sendo que a maioria das disciplinas que 

trata da diversidade de gênero o faz principalmente associada à questão étnico-racial e de classe, 

dentre outras. O que supõe um entendimento dos estudos de gênero relacionado a outras variáveis 

que permitem ampliar a compreensão das diferenças e das desigualdades. Uma última questão a 

considerar é que na contramão das ações de políticas conservadoras que retiraram do Plano 
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Nacional e dos Planos Estaduais e Municipais de Educação a temática de gênero, a formação inicial 

de professores se coloca como resistência.  

Muito embora o texto das DCNs sempre que menciona o conteúdo da diversidade e o faz 

por 10 vezes ao longo das 16 páginas da Resolução nº 2/2015 (p. 1,4, 5,6, 8, 10,11, 12 e 13) 

(BRASIL, 2015), cita lado a lado as questões étnico-raciais, de gênero, sexual, religiosa e de faixa 

geracional. Os cursos de licenciatura, definindo modos particulares de atender à resolução, dá mais 

ou menos espaço à diversidade no currículo. O imaginário da diversidade nos currículos aponta para 

ênfase nos estudos étnico-raciais e de gênero como um compromisso à formação de professores. 
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Resumo 

A formação inicial de professores e os currículos compõe a temática a que nos debruçamos neste 
estudo e focamos o olhar para a perspectiva da diversidade a partir das teorias do Imaginário Social, de 
Cornelius Castoriadis, tornando-se pressupostos deste trabalho. Os currículos que pautam a formação 
inicial para a docência, de alguma forma também esboçam possíveis atuações dos professores nas 
escolas. As discussões que circulam nas rodas de formação na universidade se ensaiam e resistem em 
pensamentos que se expressam nas suas práticas escolares. Os planejamentos didáticos e as discussões 
que enxergam a diversidade que constituem as sociedades também passam a se incluir nos fazeres 
pedagógicos. A trama metodológica que juntou peças para compor a pesquisa veio em uma perspectiva 
de reunir informações por meio do estudo dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Química, Física, 
Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, das Universidades e Institutos Federais de um Estado da 
região sul do país. O estudo buscou conhecer como os currículos se comprometem a discutir a 
diversidade nos processos formativos por intermédio do delineamento de pesquisa denominado 
documental. Apontamos resultados que indicam os estudos no campo da formação inicial de 
professores, junto ao grupo de pesquisa com a participação de estudantes de graduação, mestrado e 
doutorado; o levantamento e categorização dos programas de graduação de seis Universidades e três 
Institutos Federais e  análise de quarenta e cinco Projetos Pedagógicos de Curso, que apontaram para a 
presença de uma a três disciplinas que tratam da diversidade nas licenciaturas da área das Naturais e 
Exatas e de dois a quatorze componentes curriculares que se propõem a estudar os vários aspectos da 
diversidade nos cursos de Pedagogia. O imaginário da diversidade nos currículos aponta para ênfase 
nos estudos étnico-raciais e de gênero como um compromisso à formação de professores. 
Palavras-chave: Formação de Professores; Currículo; Diversidade; Imaginário Social. 

CURRÍCULO E SIGNIFICAÇÕES SOBRE A DOCÊNCIA: A VOZ DE ESTUDANTES 

CONCLUINTES DE CURSOS DE LICENCIATURA 

Monique da Silva – IFFAR  

O CONTEXTO DA REFLEXÃO 

Na busca por compreender o currículo em ação nos cursos de licenciatura e ir além do 

exposto nos documentos oficiais, encontramos nas palavras destes estudantes, já na fase final de sua 

formação inicial, elementos que nos indicam que professores serão eles, o que pensam sobre 

educação e como foram constituindo sua professoralidade dentro da graduação. Para esta 

investigação, com o intuito de conhecer as significações imaginárias de estudantes concluintes, 
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dialogamos com turmas de quatorze cursos de licenciatura de uma universidade federal, na região 

sul do Brasil. 

Neste cenário foram ouvidas as vozes de mais de duzentos e cinquenta estudantes, futuros 

professores, que depositaram sonhos e expectativas nos cursos de licenciatura e serão os 

protagonistas deste texto. Segundo Pereira (2013, p. 18), “tornar-se professor, em última análise, 

significa uma diferença na história de cada sujeito”, é algo construído, que ele chama de 

professoralidade. Concordamos com o termo cunhado por Pereira e partimos desta perspectiva em 

nossa análise sobre as narrativas dos estudantes, acreditando que nos constituímos professores 

antes, durante e depois dos cursos de licenciatura, nas disciplinas curriculares, mas também na 

sociedade como um todo, no contato com as escolas, nos livros, filmes, jornais, nas ruas.  

DIÁLOGOS PROBLEMATIZADORES 

Acreditamos que apenas um curso de graduação não forma um professor, que nem todo o 

licenciado estará habilitado efetivamente para o exercício da profissão e que os cursos de 

licenciatura possuem o dever de considerar a profissão docente em sua perspectiva mais ampla. 

Neste sentido, para além dos cursos de licenciatura e sua organização, neste momento olharemos a 

dimensão humana dos futuros professores, habitantes de tais graduações, iniciando pelo 

questionamento feito aos estudantes sobre a escolha da profissão e o desejo, ou não, de ser 

professor, quando ingressaram nos cursos de licenciatura.  

Há um grupo que realmente escolheu as licenciaturas como primeira opção, estes 

manifestam que sempre tiveram o desejo de ser professor e que sabem que podem fazer a diferença 

na escola. Em ambos os cursos de Licenciatura em Matemática, diurno e noturno, por exemplo, este 

posicionamento foi unânime, mesmo os licenciandos se demonstrando conscientes dos desafios da 

profissão na atualidade. Neste grupo há também a influência de pais, mães ou outros parentes 

professores, que também são inspiração na tomada de decisão dos estudantes que manifestaram 

convicção em sua escolha profissional.  

Ainda no grupo dos estudantes que desejam ser professores há aquelas que inicialmente não 

queriam, ingressaram no curso com outros objetivos, mas, ao longo da formação sentem-se 

realizados com a perspectiva da docência. O contraponto a estes não constitui um grupo pequeno, 

existem muitos estudantes ocupando lugares indesejados nos assentos das licenciaturas, alguns até 

ingressaram com o intuito de ser professor, mas perderam o interesse ao iniciarem suas reflexões 

sobre a educação e docência, entretanto, seguem nos cursos por falta de outras opções ou 
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perspectivas. Outros estudantes relataram que apenas estão nas licenciaturas por serem cursos de 

fácil ingresso, por ser o único curso que a pontuação obtida no ENEM alcançava.  

Seguindo nossos diálogos com os futuros professores, questionamos sobre, o que é 

educação. Ao ouvirem este questionamento, a primeira reação de grande parte das turmas foi um 

longo silêncio. E quando as falas começaram a se desenrolar, foi possível visualizar um padrão 

muito interessante nas respostas, a reflexão sobre a família na contemporaneidade e o papel da 

escola em meio a uma possível crise de valores sociais. Além disso, outros pontos foram 

problematizados, a educação como ferramenta de emancipação e ascensão social, a relação entre 

professores e alunos na construção e – em alguns poucos cursos – na “transmissão” de 

conhecimento.   

Buscando definir o que é educação em apenas uma palavra os estudantes mencionaram 

transformação, troca de saberes, ensinar, humanizar e processo. Dentre estas, a palavra 

transformação surgiu como a mais recorrente e está diretamente ligada a outras reflexões feitas 

pelos estudantes em relação à possibilidade de ampliação dos saberes e ascensão social através do 

estudo. Neste sentido, percebemos as significações e os símbolos presentes nas falas dos estudantes 

que, mesmo séculos depois, nos mostram como um imaginário se perpetua, como nos dizem os 

futuros professores.  

Ainda, houve uma expressa preocupação com esta nova maneira de viver em sociedade, bem 

como, com a constituição social das crianças que, em média, passam oito horas por dia nas escolas, 

desde antes de completarem um ano de idade, e é algo latente nos discursos. Mas que escola é essa? 

Assim encaminhamos a próxima problematização proposta, que foi baseada em três principais 

questões sobre o que é escola, porque ela existe e será que a escola precisa continuar a existir.  

A escola como instituição imaginária social, segundo especifica Castoriadis (1982), está 

instituída em nossa sociedade há bastante tempo, entretanto, observamos também a crise pela qual 

ela está passando, bem como o movimento instituinte que incorreu no excesso de atribuições 

delegadas à instituição. Sobre a escola, há uma virada bastante interessante nos imaginários dos 

futuros professores. Um grupo considerável vai trazer a escola em sua funcionalidade tradicional e a 

ideia da educação como o preparo para a vida. Há também aqueles que chegam a problematizar a 

crise institucional que ela vivencia e a necessidade de movimentos instituintes que a ressignifiquem 

e a reconfigurem. Por fim, estes dois grupos unem suas vozes na defesa da manutenção da 

instituição e a importância da escola para a sociedade.  
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Ao serem questionados sobre o que é escola, recebemos um dos maiores envolvimentos das 

estudantes que participaram da pesquisa. Percebemos que falar de uma instituição, concreta, que 

possui caráter simbólico e funcional, foi mais confortável do que sobre educação, uma significação 

abstrata. Em suas ponderações os estudantes responderam que “a escola é a formalização, o lugar 

para a troca de saberes acontecer” (Estudante de Licenciatura em Matemática Diurno), ou “um local 

de trocas e vários tipos de aprendizagem, tanto a aprendizagem acadêmica, quanto a de amizades, 

de socializar, na escola tu aprende a vida” (Estudante de Educação Especial Noturno). Alguns vão 

além e dizem que a escola é “um pequeno manicômio” (Estudante de Licenciatura em Química), ou 

“um lugar chato aonde as crianças não gostam de ir” (Estudante de Licenciatura em Pedagogia 

Diurno) e ainda, em momento de autoanálise dizem, “se eu for pensar na minha escola, a parir da 

minha referência, as vezes eu sinto como se fosse uma prisão” (Estudante de Licenciatura em 

Teatro). 

É interessante observar que há uma pluralidade de significações que envolvem a escola nas 

turmas de licenciandos, não há uma manifestação uniforme, a seu modo, retratam o imaginário 

desta instituição, as vezes com resignação, outras com senso comum, ou com críticas, estando ainda 

marcada a imagem de um vivido como estudante, reconstruída pela memória. Isso também ocorre 

quando questionamos os estudantes sobre porque a escola existe. Por exemplo, alguns 

responderam, “num primeiro momento para escolarizar, para ensinar normas, para que a criança 

saiba distinguir o que é certo e o que é errado, viver em sociedade, socializar” (Estudante de 

Licenciatura em Artes Visuais), ou “para preparar para as regras da sociedade. Vamos pensar em 

algumas linhas, porque na escola fica um atrás do outro? Tem que ter uma questão de aprender 

regras, comportamentos e tudo mais” (Estudante de Licenciatura em Educação Especial Noturno).  

Manifestamos nossa preocupação com uma visão tão limitada da escola presente no 

imaginário de alguns estudantes em relação ao espaço que prepara a criança para a vida. Sendo 

estudantes concluintes, pensamos que já deveriam ter em mente que a escola não prepara para a 

vida, assim como nos ensinou Dewey (1967), a escola é a vida acontecendo, por isso ela 

necessariamente deve propor a articulação entre a vida social e os conhecimentos compartilhados 

nas instituições, respeitando ainda, que as experiências e vivências dos alunos já contém elementos, 

fatos e conhecimentos que compõem conteúdos de diversas áreas do conhecimento.  

Por outro lado, percebemos também movimentos iniciais de mudança, imaginários 

instituintes que se manifestam em alguns diálogos e reflexões. Por exemplo,   
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A escola no meu entendimento é o espaço onde você vai poder fazer com que ocorra 

esta transformação, no caso né. Porque todos nós temos, almejamos um mundo 

melhor, transformar o mundo, melhorar. E como fazer isso? Eu acredito que é através 

do conhecimento, quando mais você conhece este mundo que você vive, infinitas 

possibilidades de transformá-lo, de melhorá-lo você vai ter, a escola é um espaço 

aonde permite a formação de sujeitos, não só dos alunos, dos estudantes, mas dos 

professores também, porque você vai se efetivando professor pela prática, no dia a dia 

da escola, por conhecer o que é de fato a escola, quando você pensa o que vai fazer 

dentro da escola. Será que é só dar aula? Dar aula por quê? Com o intuito de quê? 

Qual é a função? Criar a sua concepção de escola a partir da vivência, não só ver a 

escola como uma instituição que tem deveres e tarefas a cumprir (Estudante de 

Licenciatura em Filosofia). 

A perspectiva das teorias libertárias freireanas apresentam-se nas falas dos estudantes como 

um início de movimento instituinte nas licenciaturas, a ideia de escola para compartilhar 

conhecimento e ferramenta de transformação volta aos discursos como um meio termo entre a 

educação escolar que temos e o que os estudantes compreendem que a escola deveria ser. Outras 

manifestações dos estudantes apontam na direção do que Freire (1987) diz sobre a liberdade 

reflexiva e o estímulo a vivências e experimentações, e este é o ponto chave para um terceiro grupo 

de significações, aonde o movimento instituinte, ou pelo menos a abertura para este movimento, já 

aparece com muito mais força nos discursos.  

Na sequência, questionados sobre se a escola precisaria realmente existir, ficou visível que 

nunca haviam sequer imaginado a possibilidade de a escola não existir. Assim, mesmo os mais 

fervorosos em suas críticas, até aqueles que manifestaram que a escola está totalmente errada, 

uniram suas vozes aos colegas mais tradicionais que diziam que a escola existe porque as crianças 

necessitam que lhes transmitam conhecimentos e doutrinas e em uníssono responderam que a escola 

precisa sim existir. Apresentaremos o exposto acima em três manifestações.  

Na visão tradicional: 

– Ela precisa existir porque está mais ali, a meu ver, muito mais do que esta questão 

do convívio social, ela está para transmitir conhecimentos para as crianças.  

– Isso mesmo, porque, por exemplo, em casa, por mais que o pai saiba o conteúdo e 

queira ensinar, as vezes a criança não está a fim. 

– Aí na escola tem matemática, português, física, a criança não escolhe o 

conhecimento, ela tem que aprender, é imposto que ela aprenda, porque é bom para 
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ela. É como se fosse uma “doutrinazinha”, é importante isso, porque em casa ela acha 

alguma coisa na internet, logo não gosta mais e para na metade (Diálogo entre 

Estudantes de Licenciatura em Química). 

Imersa em movimentos instituintes: 

Eu acredito que a escola deveria existir sim, mas não como nos moldes atuais, não de 

forma tão tradicional como existe agora. Eu continuo pensando que a escola é 

importante como um espaço de formação de cidadãos sim, como um espaço onde você 

também pode dialogar sobre muitos conhecimentos que você já tem, que você já traz 

para a escola. Eu acho que é um lugar onde ocorrem trocas muito interessantes quando 

se estabelece o diálogo, e quando não existe esta regra tão restrita de pega o livro, 

senta, vai ler e depois a gente conversa (Estudante de Licenciatura em Teatro). 

A partir de uma crítica social sobre educação e escola: 

Acho que se a escola deixar de existir é um retrocesso. A gente sabe que nas décadas 

passadas não existia uma educação formal, aonde os alunos, as crianças, jovens e 

adultos poderiam aprender, antigamente isso era só para os ricos. Existiam as escolas 

para elite, educava-se para quem tinha dinheiro, e ao longo dos anos a gente ganhou 

este direito de escola para todos, e perder isso seria um retrocesso. Eu acho que dizer 

que não precisa existir escola seria muito egoísmo da nossa parte. Eu acho que o que 

não precisa é professores que não querem estar lá. Não precisa mais a gente mentir 

que está tudo bom, que está tudo certo, que vamos continuar assim, acho que não 

precisamos mais disso, porque isso é tu viver uma fantasia, dizer que tudo é 

maravilhoso lá na minha escola, que tu fizeste o curso e é licenciado porque tu queres 

(Estudante de Licenciatura em Pedagogia Diurno). 

Observamos com bastante interesse tais discursos trazidos pelos licenciandos e, de início, 

gostaríamos de chamar atenção para o fato de que as significações não são unânimes nos cursos, 

elas transitam em grupos de estudantes, do mesmo curso, ou de outros. Mas o intuito aqui é 

apresentar as formas mais distintas de defesa da manutenção da instituição imaginária social que 

denominamos escola.  

Neste sentido, seguimos problematizando educação, agora pela linha da profissão e 

questionamos os licenciandos sobre o que faz um professor, sobre qual é o trabalho de um docente. 

Grande parte dos licenciandos responderam nossa pergunta utilizando apenas uma 

palavra/expressão, por exemplo, ao questionarmos sobre o que faz um professor, responderam, 

problematiza, potencializa coisas, ensina, educa, transmite conhecimento, troca experiência. Sempre 
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dentro de um imaginário social instituído sobre a profissão, numa devolutiva quase que mecânica 

daquilo que é senso comum.  

Entretanto, houve também respostas diferenciadas que apontam para outras perspectivas 

possíveis, traduzem em práticas o que antes foi ligeiramente exposto em uma única palavra. São 

diálogos e falas que vão além, que mostram movimentos instituintes de reflexão e práticas vindas 

dos licenciandos que, com cuidado posicionam-se sobre o fazer de um docente.   

De imediato quando alguém pergunta qual é a tarefa de um professor, me parece que é 

educar. Ok, mas, ser professor, eu entendo como você apresentar infinitas 

possibilidades para os estudantes, de escolha, de visões de mundo, de interpretar não 

só o mundo, mas todas as questões que estão relacionadas, é uma forma de, eu 

acredito que a tarefa seja isso, apresentar possibilidades de compreender o mundo e de 

se colocar neste mundo, de se posicionar no mundo (Estudante de Licenciatura em 

Filosofia). 

A perspectiva de educação pelo viés da filosofia, do trabalho docente constituir-se em 

apresentar ao aluno possibilidades de compreender o mundo é algo que nos provoca positivamente. 

A dialética como metodologia de trabalho do professor, como meio para a qualificação dos saberes 

dos indivíduos e ferramenta para “levar o melhor da alma a contemplar o melhor de todo o 

existente” (JAEGER, 2013, p. 920).O imaginário do trabalho do professor como aquele que irá 

auxiliar o aluno a realizar uma crítica da sociedade e problematizar o instituído é algo que surge 

como movimento instituinte. Ainda bastante incipiente, percebemos em algumas poucas turmas este 

tipo de reflexão, mas entendemos que não é algo simples, que chegar a este nível de reflexão requer 

tempo, dedicação e abertura para tal. Como já trouxemos em outros momentos, está intrínseco às 

instituições sua luta pela perpetuação, assim como nos imaginários instituídos.  

Além disso, observamos que, nos poucos cursos que foram além, em suas colocações sobre 

o trabalho de um professor, a área específica surgiu com maior força em suas falas, mostrando as 

influências da formação inicial do imaginário dos futuros professores. Uma feliz mostra disso está 

no diálogo abaixo, sobre qual é o trabalho de um professor. 

– Movimentar o pensamento, os nossos conceitos. 

– Estar à espreita do devir. 

– Atravessamentos. 

– Entrelaçamentos. 
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– É o mediador da formação e do conhecimento para chegar à subjetividade, ao 

pensamento próprio, pensando sem a dualidade. 

– Enunciável, visível, agenciamento, invisível. 

Toda a turma ri (Diálogo entre Estudantes de Licenciatura em Artes Visuais). 

Ao final deste diálogo, a riso solto da turma e o cruzamento de olhares mostram-nos que 

eles mesmos estavam surpresos e orgulhosos da reflexão que, conjuntamente, realizaram. A 

disposição em subverter e utilizar conceitos até então não problematizados sobre o trabalho 

docente. Esta perspectiva da educação pelo viés da ética e da estética faz parte de um movimento 

instituinte consideravelmente crescente na área, observamos nos discursos dos licenciandos o 

conhecimento desta causa e a tradução da mesma na resposta à nossa provocação.  

Tais reflexões nos encaminham para o próximo tópico problematizado, sobre o que é um 

aluno. Neste momento houve respostas diversas, entretanto, os estudantes também não se 

manifestaram longamente sobre o assunto, como se as significações imaginárias instituídas sobre o 

que é um aluno já estivessem postas e muito claras. Neste sentido, falaram que o aluno é o centro da 

educação, que o professor não tem porque existir sem o aluno, que ele é o sujeito, que é o objeto e o 

objetivo da educação, apenas trazendo expressões e/ou palavras-chave, sem aprofundamentos.  

A maior recorrência entre os grupos, com repetições em pouco mais da metade dos cursos, 

foi a reflexão de que os alunos somos todos nós, que sempre somos e seremos alunos. Os 

estudantes, futuros professores se reconhecem como aprendizes nos cursos de licenciatura ao dizer 

que alunos são eles e complementam expandindo para a formação permanente após a graduação ao 

sinalizarem que sempre serão alunos. Em complemento a isso, Castoriadis (1982) também 

apresenta teorização, através da premissa que o comportamento humano é baseado em constante 

criação e aprendizagem. 

Na perspectiva da teoria do imaginário social, os indivíduos apenas conseguiram construir 

sociedades e instituições para mantê-las, através da capacidade de contínua criação e aprendizagens. 

Isso justifica tanto a fala dos futuros professores ao assumirem conscientemente que são e sempre 

serão alunos, seres em construção e processo de aquisição de novos saberes, quanto a evolução das 

sociedades a partir da instituição primeira.  

Seguindo este diálogo sobre o aluno, os professores e o que acontece dentro das escolas, 

chegamos a um novo tópico de nossas discussões, quando os provocamos sobre o que é uma boa 

aula. Neste aspecto, as respostas dos estudantes giraram em torno de quatro grandes eixos 
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envolvendo o preparo do professor, a existência de troca e interação entre as pessoas, o 

planejamento e a transmissão de conhecimento. Salientamos também que neste momento as turmas 

discorreram mais longamente sobre suas ideias, talvez pela temática lhes parecer um campo mais 

conhecido, visto que vivenciam situações de aula há muito tempo.  

Há palavras incorporadas ao vocabulário educacional que são mais difíceis de serem 

deixadas de lado do que usualmente pensamos que seria, como a expressão “transmitir 

conhecimento”. É sabido que a ideia do professor como aquele que transmite conhecimento aos 

alunos é algo ultrapassado, que advém de uma perspectiva de educação bancária a qual Paulo Freire 

tanto criticou entre as décadas de 60 e 80, e antes disso Dewey já problematizava esta ideia em 

meados de 1880, bem como o movimento da Escola Nova em 1930, ou seja, há muito tempo a ideia 

de “transmissão de conhecimento” vêm sendo posta em xeque. 

Entretanto, no vocabulário instituído, esta premissa se mantém bastante presente e, volta e 

meia, está entre as falas dos estudantes. Por exemplo, “uma boa aula é quando tu consegues 

transmitir o que você queria transmitir para os teus alunos” (Estudante de Licenciatura em 

Matemática Noturno), ou ainda “quando aquilo que o professor almeja alcançar é alcançado pelos 

alunos, quando os alunos conseguem compreender, há fixação, eles conseguirem compreender o 

que for transmitido” (Estudante de Licenciatura em Pedagogia Diurno).  

A partir destas falas, podemos seguir por duas interpretações, a de que, por mais que 

realizem críticas à educação instituída e discorram sobre a necessidade de mudança, os estudantes 

dos cursos de licenciatura ainda pautam suas práticas na educação tradicional, pois esta escola 

instituída é mais “segura” do que os ventos de mudança. Ou, os movimentos instituintes caminham 

por passagens complexas que exigem tempos e práticas, pois permanecem em nossos vocabulários 

o imaginário instituído e o universo que compõem o magma de significações muito embora já 

consigamos elaborar outras formas de ser e estar.  

Vivemos um período de transição na educação, na escola e, consequentemente, na formação 

de professores, as significações se misturam nos discursos dos estudantes e apresentam este “entre-

lugar” que surge nos cursos de licenciatura. Acreditamos, pois, que o processo de formação de um 

profissional acontece intrinsecamente ligado ao processo de construção do sujeito e nisso se 

entrelaçam memórias, significações, teorias e instituições. Nesse sentido, como diz Morin (2012), 

vivemos numa “mistura de acaso e necessidade” e, no exercício de pensar, mergulhamos num 

arquipélago de incertezas.  
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A última questão com a qual provocamos os estudantes foi sobre o que eles aprenderam ali 

naquele curso de licenciatura que acreditam que não aprenderiam em outro lugar. Este foi o 

momento em que, de maneira unânime, as turmas mais se expressaram, nos trazendo variadas 

informações, reflexões e, também, descobertas.  

Inicialmente houve muitas manifestações em torno das aprendizagens na área específica de 

cada curso, os estudantes ressaltaram que os aprofundamentos dos conteúdos proporcionados pela 

licenciatura lhes trouxeram saberes que, com certeza, não adquiririam em outro espaço. Eles citam 

o trabalho com alunos especiais e cada uma de suas especificidades, os saberes gramaticais da área 

das letras, a noção de preconceito linguístico, as fases do desenvolvimento infantil, entre outros. 

Além disso, um ponto muito interessante deste leque de reflexões envolvendo as áreas específicas 

está na ressignificação de imaginários relativos a elas, como nos contam os próprios estudantes.  

A questão de que todo o sujeito é capaz de aprender. Porque antes de entrar aqui no 

curso tu não tem esta visão. Por exemplo, um surdo-cego, a gente nem tinha noção, 

como o autismo, também, eu não sabia que o autista podia tanta coisa. A gente perdeu 

muitos mitos que a gente percebe que muitas pessoas têm (Estudante de Licenciatura 

em Educação Especial Noturno). 

É muito interessante observar o quanto estes estudantes passaram a analisar seus próprios 

cursos de forma diferente, como um despertar para a autonomia reflexiva, as vivências ao longo da 

formação oportunizaram a produção de outras significações, indo além do esperado no ingresso na 

licenciatura. Movimentos assim são trazidos por Castoriadis (1999, p. 40) ressaltando que, “o 

essencial da ‘aprendizagem’ humana não concerne a um mundo próprio dado de uma vez por todas; 

remetem a um mundo social-histórico outro, a sociedades outras”. Ou seja, está no cerne da 

aprendizagem a capacidade humana de (re)conhecer, gradualmente, outras sociedades, outras 

formas de existir, criar e habitar. Voltando a palavra aos estudantes, observamos ainda mais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões trazidas pelos estudantes sobre suas próprias transformações ao longo do curso 

são bastante atreladas ao processo de formação, fato que, em suas falas fica bastante explícito, pois 

rememoram aulas, livros, filmes, experiências em projetos de ensino, pesquisa ou extensão e estágio 

curricular supervisionado, apontando que, diversos são os dispositivos de formação que envolvem 

sua construção profissional.  
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Somamos a isso o número expressivo de colocações envolvendo aprendizagens como a da 

escuta sensível, afetividade com os alunos, olhar sensível, crença de que todos os sujeitos são 

capazes de aprender e ensinar. Os estudantes trazem exemplos do modo como construíram estas 

significações de educação ético-estética, em suas falas ficam explicitadas as elaborações e 

processos pelos quais eles passaram e esta é a construção de um profissional. 

Ainda, a formação que acontece paralela às disciplinas curriculares do curso é algo 

enfatizado pelos estudantes, eles nos trazem suas experiências no estágio supervisionado e em 

projetos de ensino, pesquisa ou extensão como, em muitos momentos, mais formativas do que as 

disciplinas e as proposições de seus formadores. Segundo eles “demoramos para entrar em estágio, 

e ele é o mais importante, temos uma visão antes e outra depois do estágio” (Estudante de 

Licenciatura em Química). Contudo, concordamos com os estudantes e suas críticas aos cursos, a 

interação com a escola é definidora na formação e as disciplinas que compõem a matriz curricular, 

sem um diálogo com a realidade das escolas, tornam-se desconectadas da formação e da 

constituição dos estudantes como professores. Desta forma, em muitos momentos eles acabam se 

formando mais por observação das realidades encontradas nas escolas do que na leitura de teorias 

sobre educação. Vemos isso como um dos grandes desafios da formação de professores na 

atualidade, estreitar efetivamente a relação entre a universidade e a escola.  

Observamos a todo o momento nas falas dos estudantes os caminhos de mão dupla que eles 

percorrem. O exercício reflexivo entre significações imaginárias instituídas e instituintes, numa 

busca por autonomia que não se configura no oposto à heteronomia, mas sim na consciência das 

instituições e na capacidade de criação do homem. Entre os motivos que os trouxeram para as 

licenciaturas, a escolha pela profissão docente, suas significações sobre o que é educação, o que é 

escola, qual é o trabalho de um professor, o que o diferencia dos demais profissionais, o que é uma 

boa aula e o que aprenderam de mais importante em seu curso de licenciatura vemos os estudantes, 

futuros professores e os currículos formativos em ação.  
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Resumo 

Esta reflexão tem como objetivo dialogar com os imaginários dos acadêmicos concluintes de cursos de 
licenciatura sobre a educação em uma perspectiva instituinte, a fim de conhecer de que forma estes 
cursos de formação inicial contribuem para a mudança e/ou manutenção destes imaginários e da 
estrutura escolar atual. A base teórica da pesquisa é o Imaginário Social de Cornelius Castoriadis (1982). 
Através de rodas de conversas com quatorze turmas de semestres finais, um público de 
aproximadamente duzentos e cinquenta estudantes, das mais diversas áreas do conhecimento que 
buscam sua formação profissional para a docência. Com estes diálogos, tendo alguns pontos de 
discussão, trazemos aqui nossa leitura do currículo das licenciaturas em ação, o que se produz a partir 
dos documentos oficiais e de que forma isso constitui a professoralidade dos sujeitos. Dialogamos 
sobre os motivos que lhes levaram à escolha da profissão e, se realmente queriam ser professor. 
Também aprofundamos em temas como o que é educação, o que é escola e se ela precisa existir. Sobre 
a profissão, discutiu-se o trabalho do professor, o que é o aluno e o que seria uma boa aula. Como 
fechamento, dialogamos sobre as aprendizagens mais significativas que o curso de licenciatura 
proporcionou. Contudo, a partir deste cenário investigativo, compreendemos que os cursos de 
licenciatura necessitam de uma reforma do pensamento, da estrutura e dos objetivos, bem como as 
escolas. Isso porque a educação precisa passar a contribuir para a autoformação dos sujeitos, estar 
conectada com o universo simbólico da sociedade e sua complexidade política, ética e social. 

Palavras-chave: Imaginário Social; Formação de Professores; Currículo em Ação. 
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Resumo 

Este painel tem por objetivo problematizar propostas curriculares normatizadas pelo sistema de ensino 
e também as práticas curriculares que são construídas no coletivo da escola. O título do painel “Práticas 
curriculares: tensões, resistências e novas legitimidades” justifica-se por considerar o currículo como 
um espaço onde se produzem e se criam significados sociais e que pode gerar, muitas vezes, tensões 
nas relações estabelecidas entre as propostas curriculares prescritas e a prática do professor. 
Defendemos a escola e a sala de aula como possíveis espaços de resistência, onde os professores, junto 
ao seu coletivo de trabalho, (re) inventam e instituem novas legitimidades. Desse modo, propomos 
discutir sobre: (i) a noção de “competência”, enquanto um princípio curricular presente na terceira 
versão do Parecer que trata das “Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a 
Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica”; (ii) algumas tensões entre 
propostas e práticas curriculares em matemática na Educação de Jovens e Adultos e ;(iii) o ensino da 
matemática na organização curricular da educação secundária de países latino-americanos, 
especialmente Brasil e Bolívia. Dentre as análises, verificamos que a perspectiva de mudanças 
constantes gera implicações profundas para a formação docente e exige, portanto, novas estratégias 
para dar sentido e significado aos conteúdos trabalhados. Verificamos ainda que a prática do professor 
não se reduz, de forma alguma, a validar o instituído pelo sistema de ensino, ou seja, o professor não 
necessariamente reproduz um modelo previamente elaborado, mas, em sala de aula, constrói suas 
formas próprias de se relacionar com os saberes que circulam no coletivo de trabalho e canaliza suas 
práticas para gerar novos saberes. A reestruturação curricular, em curso no Brasil, fundada na noção de 
competência aponta para uma outra direção que desconsidera o grau de saberes, a história das práticas e 
os valores que circulam em cada coletivo de trabalho.  

Palavras-chave: Noção de competência; Práticas curriculares; Organização curricular. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA COMO PRINCÍPIO DA 

REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

Eline das Flores Victer – SEDUC/UNIGRANRIO 

Giselle Faur de Castro Catarino – UERJ/UNIGRANRIO 

INTRODUÇÃO 

Nóvoa (1992) reconhece, apesar da importância dada às escolas, que não há ensino de 

qualidade, inovação ou reforma na educação sem uma adequada formação de professores. Em seu 

trabalho, Brito (2002) aponta que o processo de globalização de nossa sociedade tem posto novas 

exigências em relação à escola e à formação docente. No caso da formação, sérias críticas vêm 

sendo feitas ao modelo formativo predominante – racionalidade técnica: epistemologia da prática 

derivada da filosofia positivista na qual o professor preocupa-se com problemas instrumentais 

(SCHÖN, 2000) – e novas propostas vão sendo pensadas, principalmente em relação à concepção 

de que a prática docente constitui-se como prática social – racionalidade prática: baseada na ação do 

professor em função de sua interação com os alunos, em função de ideias, projetos, motivos, e 

razões justificáveis. Para atingir as finalidades pedagógicas, o professor “deve tomar certas decisões 
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em função do contexto em que se encontra e das contingências que os caracterizam” (TARDIF, 

2002, p. 208). 

Assim, entendemos que a formação do professor não se desvincula dos contextos histórico, 

social, político e econômico de uma sociedade. Dessa maneira, a terceira versão do Parecer que 

trata das “Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e 

Continuada de Professores da Educação Básica” apresenta, em breve histórico, a intenção do poder 

público no campo das políticas da formação docente, nas três últimas décadas. Neste Parecer, a 

noção de “competência”, enquanto valor mercadológico, está direcionada para a reestruturação dos 

currículos dos cursos de formação de professores.  

Nossa proposta na presente pesquisa é problematizar a noção de “competência”, enquanto 

princípio curricular presente na formação do professor, buscando apoio nas ideias de Schwartz 

(1998) e Machado (2002), entre outros. O campo empírico do estudo é uma Instituição de Ensino 

Superior situada no Estado do Rio de Janeiro e o universo dos sujeitos do estudo é constituído por 

três Professores/Coordenadores de Curso das Licenciaturas. Os dados, coletados a partir de 

produção textual, tiveram como base a seguinte pergunta: O que é você entende por currículo? Qual 

o seu sentimento em relação a reestruturação curricular? 

Vamos iniciar esta reflexão com breves considerações sobre a noção de competência. Em 

seguida, problematizaremos, a partir da narrativa dos sujeitos do estudo, as implicações da noção de 

competência na reestruturação curricular das licenciaturas. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA 

As noções como empregabilidade, competitividade, flexibilidade, competência, entre outras 

noções, têm sido utilizadas como forma de regulação das relações de trabalho. Dessa forma, as 

referidas noções, direcionadas para reestruturação dos currículos, estão ancoradas fortemente na 

ideia da necessidade de (re)qualificação da formação inicial e continuada do professor. Em relação 

à noção de competência, Machado (2002) destaca que a institucionalização dessa noção no Brasil 

vem sendo liderada pelo Estado com o objetivo de se estabelecer modelos novos e invariantes de 

regulação.  

Na presente reflexão objetivamos problematizar a noção de competência enquanto princípio 

curricular presente na formação do professor. Sabemos que os referenciais para a formação do 

professor precisam dialogar com as competências apresentadas na BNCC, que a define como: 
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A mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BNCC, 

2017, p.8) 

 Em relação à noção de competência, Schwartz (1998) nos adverte de que tal noção abrange 

um amplo campo em se tratando do ser humano. O autor traz em suas reflexões ingredientes da 

competência na situação de trabalho e acrescenta que a referida noção ultrapassa os referenciais 

precisos, estreitos, ligados aos valores mercantis. Assim, com base em Schwartz (1998), podemos 

interpretar que a definição de competência na BNCC, relacionada à “mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais)”, tenta neutralizar 

e descontextualizar a situação de trabalho do professor. Nesse primeiro ingrediente, Schwartz 

chama atenção para as tensões, presentes no dia a dia do professor, entre o protocolo prescrito e a 

experiência ou encontros. Acrescenta que não temos como pensar a noção de competência separada 

das condições gerais e específicas de trabalho e das relações de poder a ela associada. Vale 

considerar que o descentramento do professor em relação ao seu próprio ponto de vista, submetido 

às normas e imposições das instituições, será sempre objeto de um aprendizado progressivo, uma 

vez que a priori se apresenta como o limite de ocupação de cargos e de trajetórias profissionais. 

O segundo ingrediente da competência, jamais padronizado, situa-se na dimensão da 

experiência afetada pela infiltração do histórico no protocolo. Assim, “atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana” marcam o caráter histórico da situação de trabalho 

do professor, que jamais poderá ser padronizado. Tal ingrediente marca os limites da modelização 

da competência, geralmente registrada nas matrizes curriculares. Não queremos dizer com isso que 

não deva haver regras, mas pontuar a multiplicidade de elementos difíceis de ser ordenados 

(SCHWARTZ, 1998). Acreditamos que a formação do professor, ancorada nesse ingrediente, ou 

seja, na dimensão da experiência, só é possível a partir da própria operatividade. A operatividade 

estabelece ao mesmo tempo um descentramento e recentramento do professor em situação de 

trabalho sendo ele mesmo sempre fonte de limitações e de possíveis, em parte inéditos, o que 

Schwartz (1998) denominada de terceiro ingrediente da competência. O movimento dialético 

descentramento-recentramento na situação de trabalho possibilita ao professor gerir a complexidade 

da vida cotidiana. 

O quarto ingrediente da competência está relacionado ao debate entre os conceitos de rotinas 

da situação de trabalho e de aprendizados organizacionais de ações cotidianas que, geralmente, 
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ignora o complexo jogo entre atividade e valores. Em situação de trabalho, nos mais variados, o que 

se constrói de positivo ou negativo influencia diretamente sobre o exercício da competência. Assim, 

em qualquer situação de trabalho, o quadro relacional “pode apagar ou pelo contrário fazer 

desabrochar competências” (SCHWARTZ, 1998, p.117). O quinto ingrediente da competência é 

denominado pelo autor como “competência coletiva”. Este ingrediente soma-se à impossibilidade 

de se prescrever coletivos estáveis e autorizados, principalmente na escola, local de alteração 

constante do coletivo de trabalho. 

A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA NA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DAS 

LICENCIATURAS 

A reestruturação curricular das licenciaturas nos remeter a pensar que ser professor não é 

algo que qualquer um faz em qualquer lugar. Ser professor implica saber relacionar conteúdo e 

didática, trabalhar em escolas junto a outros profissionais, junto aos alunos, objetivando conseguir 

com que, esses últimos, aprendam algo.  

Ser professor hoje também implica em reconhecer os processos contínuos de mudança e de 

inovação associados ao contexto político e econômico, no qual a escola é vista como empresa e os 

alunos, tratados com clientes. Nesse sentido, acrescenta Machado (2002) que, na perspectiva do 

mercado, cada um deve contribuir para o sucesso das empresas às quais estão vinculadas e que a 

base de chamamento se encontra ancorada em atributos da noção de competência. 

A institucionalização da noção de competência direcionada para a reestruturação curricular 

das licenciaturas articula três dimensões: conhecimento, prática e engajamento profissionais 

(BRASIL, 2019). A reestruturação curricular na IES (Instituição de Ensino Superior), lócus do 

presente estudo, nos leva a indagar aos professores/coordenadores de Curso das licenciaturas, o que 

entendem por currículo. Ao partirmos da situação de trabalho do professor nas instituições 

educativas, podemos pensar, de um lado, nas propostas curriculares prescritas, próprias das 

exigências oficiais, por outro lado, podemos pensar nas normas e práticas curriculares, que não 

foram antecipadamente previstas, mas estabelecidas pelos sujeitos que formam o coletivo de 

trabalhos nas instituições. O professor e demais profissionais das IES são produtores de currículo, 

expresso na forma em como atendem às solicitações dos estudantes, na maneira como as salas são 

organizadas para as atividades do coletivo de trabalho, como os autores e artigos são selecionados 

para as reflexões, etc. Assim, diante da questão: o que você entende por currículo? Obtivemos as 

seguintes respostas:  
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Entendo por currículo uma seleção de áreas, representadas por um conjunto de 

disciplinas, que contribuirão para a formação de um aluno. Esta seleção será feita a 

partir do objetivo para este currículo e das competências a serem desenvolvidas pelo 

egresso submetido a este currículo. (Prof. 1) 

 A frase: “Entendo por currículo uma seleção de áreas, representadas por um conjunto de 

disciplinas” aponta para uma concepção de currículo como uma relação de disciplina com 

conhecimentos selecionados, prescritos e organizados sequencialmente, objetivando as 

“competências a serem desenvolvidas”. Podemos interpretar que a seleção e a concepção de 

conhecimentos que objetivam desenvolver estão restritas ao primeiro ingrediente da competência 

tratada por Schwartz (1998). Este pensamento traz, subjacente, a formação do professor fundada 

numa perspectiva técnica, orientada para as disciplinas. A concepção de currículo está apoiada na 

competência técnica, apolítica e objetiva cooptar cada vez mais professores para essa grande 

engrenagem chamada capital. Nesse processo, não estão em jogo a reflexão e ação crítica, mas sim 

as necessidades de um sistema que valoriza a individualidade daqueles que melhor possuem 

desempenho para exercer uma profissão e “se dar bem” (COAN et al, 2013).  

Acrescenta Schwartz (1998) que esse primeiro ingrediente integra os aspectos particulares 

da conjuntura, saberes normatizados a partir das instituições, integrando relações de poder e 

objetivos econômicos. Há nesse conjunto de disciplinas o descentramento dos professores. Adverte 

o mesmo autor que não podemos desconsiderar que a ausência do conhecimento disciplinar se torna 

uma desvantagem no processo de ocupação de cargos e trajetórias profissionais.  

Outro professor define currículo da seguinte forma: 

Eu entendo currículo como o conjunto de competências do projeto pedagógico de um 

curso. Entendo competência como o saber-fazer que o aluno adquire ao longo do 

curso, não é só o conhecimento. A competência é diferente do conhecimento. O 

conhecimento está baseado no próprio saber, a competência está relacionada a “ter 

competência para fazer alguma coisa”, ou seja, “saber-fazer”. A competência vai além 

do conhecimento, é o saber-fazer que você adquire através do conhecimento. Por isso 

que é melhor você ter um currículo baseado em competências do que apenas em 

conhecimento.  (Prof. 2) 

O sujeito traz os conceitos “Conhecimento”, “saber”, “saber-fazer”. Enquanto os dois 

primeiros conceitos estão relacionados ao ingrediente 1, ou seja, relacionados às disciplinas, o 

terceiro revela uma relação entre saber e fazer, relacionado à própria conjuntura onde a prática se 

efetiva em cada categoria profissional, sobrepondo prática à teoria. Há uma preocupação com a 
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“prática” e com o “saber fazer”, sem reflexão e ação crítica, revelando as necessidades de um 

sistema que valoriza a individualidade daqueles que melhor desempenho possuem para exercer uma 

profissão e “se dar bem” (COAN et al, 2013). Nesta perspectiva, desconsideram a historicidade da 

prática que não é neutra e nem pode ser estabelecida a priori. Portanto, é questionável a ideia de que 

é “melhor você ter um currículo baseado em competências do que apenas em conhecimento”. 

Assim o currículo é concebido como uma relação de competências hierarquicamente superiores ao 

conhecimento, uma vez que, conforme o destaque do Prof. 2, “vai além do conhecimento” sem, 

contudo, desconsiderá-lo. Dessa maneira, a formação do professor está relacionada com a 

perspectiva que se tem sobre as competências técnicas.  

As competências, definidas a priori, são criadas no sentido de possibilitar transformar, 

adequar e reestruturar as diversas situações que vão surgindo em sala de aula e na escola 

(GUARNIERI, 2003). Há, portanto, o descentramento do professor e do aluno.  

Continua o Prof. 2: “entendo currículo como o conjunto de competências do projeto 

pedagógico de um curso”. O conjunto de competências ao qual o professor faz referência nos 

remete à formalização de normas, formações, prescrições e descrições de execuções que negam o 

caráter situacional de cada experiência. A concepção de currículo por competência tenta modificar a 

concepção dos processos pedagógicos, na medida em que nega o caráter histórico da situação de 

trabalho do professor.  

 Um outro professor que vivencia o processo de reestruturação curricular das licenciaturas 

destacou: 

Currículo é uma construção coletiva do conhecimento em prol de objetivos 

educacionais que envolve diversos aspectos sociais (Prof. 3). 

O currículo como uma construção coletiva, em um contexto em que a noção competência é 

apresentada como um dos princípios da reestruturação curricular, nos remete ao quarto ingrediente 

da competência. Este ingrediente, segundo Schwartz (1998), mostra o quadro relacional que pode 

apagar ou fazer desabrochar competências. Hoje, geralmente, nas situações de trabalho, a 

competitividade e o medo do reconhecimento do outro inibem, muitas vezes, o desabrochar das 

competências.  

A participação do coletivo de trabalho na reestruturação curricular das licenciaturas, sem 

dúvida, é fundamental desde que, nas reuniões, ditas colegiadas, tal reestruturação não fique 

reduzida a informações sobre as decisões e definições de escalões superiores. Talvez por isso o 

Prof. 2 tenha acrescentado: 
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Quanto à reformulação, o meu sentimento é que deveria ser feito de baixo para cima e 

não imposto (Prof. 2). 

Acrescenta outro professor/Coordenador de Curso: 

Acredito que a reformulação curricular é essencial para acompanhar as mudanças do 

tempo e da tecnologia. Contudo é necessário cuidado porque se por um lado é 

necessário inovar e atualizar, por outro temos que estar atentos ao que é tradicional e 

que não pode ser dispensado por funcionar ou por ser imprescindível mesmo nos 

tempos atuais. Acho que na reformulação curricular, este é um dos principais desafios: 

identificar o que atualizar e inovar sem abrir mão daquilo que pode ser considerado 

tradicional e que é importantíssimo. (Prof. 1) 

Com a frase “A reformulação curricular é essencial para acompanhar as mudanças do tempo 

e da tecnologia”, o professor traz para o debate os termos de mudança do tempo e da tecnologia. 

Entendemos que esses termos, junto aos valores mercantis, são dois elementos presentes no 

processo de mundialização do capital. Tal processo traz subjacente aos seus princípios a tendência 

de responsabilizar individualmente os professores/trabalhadores, uma vez que o fundamento básico 

traz implicações subjetivas, ativa e resolutiva do trabalhador/professor na situação de trabalho 

(MACHADO, 2002). Acrescenta o mesmo professor que o desafio está em “identificar o que 

atualizar e inovar sem abrir mão daquilo que pode ser considerado tradicional e que é 

importantíssimo”. O que seria importante na formação do professor? Na reestruturação do currículo 

por competência pouco espaço se tem para uma reflexão sobre a formação do professor, prioriza-se 

o desenvolvimento da competência como arma de “enfretamento da competitividade no mercado de 

trabalho” (MACHADO, 2002). 

CONCLUSÕES 

As análises apontam, de maneira geral, para a presença da noção de competência na 

narrativa dos Coordenadores dos Cursos de Licenciatura, de uma IES particular, que participam da 

reestruturação curricular dos referidos cursos. As análises apontam, prioritariamente, para o 

ingrediente 1, indicando um caráter descontextualizado e acrítico. No entanto, o mesmo ingrediente 

1, quando incluso no ingrediente 5, possibilita um debate acerca da apropriação dos saberes.  

Considerar os ingredientes da competência é reconhecer que a formação do professor vai 

além de ensinar apenas os conteúdos. Ao considerarmos o ingrediente 2 da competência, que é 
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histórico, o professor em situação de trabalho, enquanto participante de um coletivo, debate valores, 

compreendendo a educação como caminho para a transformação social, política e pessoal.  

A perspectiva de mudanças constantes gera implicações profundas para a formação docente. 

O ingrediente 1 da competência é extremamente importante, mas não único. Precisamos ir além do 

conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 1986, 1987), criando novas possibilidades 

para dar sentido e significado aos conteúdos trabalhados e envolvendo os alunos nesta nova 

perspectiva da educação do capitalismo flexível.    

Por fim, a noção de competência contém uma síntese de ingredientes heterogêneos situados 

nos saberes das disciplinas e nas situações de trabalho, implicando que a referida noção não deve 

ser interpretada apenas como resultado de um modelo teórico. 
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Resumo 

O objetivo do presente estudo é problematizar a noção de “competência” enquanto um princípio 
curricular presente na terceira versão do Parecer que trata das “Diretrizes Curriculares Nacionais e Base 
Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica” na 
formação do professor. Para compreender o termo “competência”, buscamos apoio nas ideias de 
Schwartz (1998) e Machado (2002), entre outros. O campo empírico do estudo é uma Instituição de 
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Ensino Superior, do âmbito privado, situada no Estado do Rio de Janeiro. O universo dos sujeitos do 
estudo é constituído por três professores/coordenadores de Licenciaturas. Os dados, coletados a partir 
de produção textual, tiveram como base a seguinte pergunta: O que é que você entende por currículo? 
Qual o seu sentimento em relação à reformulação curricular? Os resultados mostram que predomina 
entre os Professores/Coordenadores de Cursos de Licenciatura a ideia de currículo como uma relação 
de disciplina e que o currículo por competência, na visão dos sujeitos, amplia a concepção de formação 
do professor. Concluímos que a noção de competência expressa no Parecer, em processo de 
aprovação, descontextualizada, codificável e homogênea, tenta ajustar as pessoas às tarefas ou aos 
objetivos propostos, desconsiderando o grau de saberes, a história de cada situação de trabalho e os 
valores de cada coletivo de trabalho.  

Palavras-chave: Currículo; Competências; Formação do Professor. 

PROPOSTAS E PRÁTICAS CURRICULARES EM MATEMÁTICA NA EJA DA ZONA RURAL 

DO CEARÁ: TENSÕES E DESAFIOS 

Francisco Josimar Ricardo Xavier – UFF 

Adriano Vargas Freitas – PPGE-UFF 

INTRODUÇÃO 

As leituras de produções acadêmicas com que tivemos contato quando dos estudos para 

nossa pesquisa, nos possibilitaram compreender que lecionar Matemática é um desafio a ser 

enfrentado em turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, constatamos a 

existência ainda de interpretações equivocadas que se fazem sobre esta modalidade de ensino. 

Entendemos que tais interpretações podem ser resultantes de ações pontuais ou projetos em que era 

pensada, inicialmente, uma educação voltada para pessoas adultas (PAIVA, 2006), envolvendo 

conteúdos escolares obsoletos, atividades mal adaptadas de outros níveis de ensino, escolas 

estruturalmente despreparadas para receber os estudantes do turno noturno, dentre outros pontos.  

Dada nossa experiência como professores de jovens e adultos, reiteramos serem os pontos 

acima citados alguns dos que tornam ainda mais difícil o desafio de lecionar matemática na EJA. 

Acreditamos que eles também contribuem para que professores elaborem suas práticas pedagógicas 

focando apenas em dar conta dos conteúdos escolares matemáticos, atribuindo pouca importância 

aos saberes que os estudantes trazem de suas vivências. Não obstante, é possível que as 

interpretações equivocadas sejam reflexos de determinados sentidos de currículo defendidos, 

intencionalmente ou não, pelos sistemas de ensino. 

A partir desses entendimentos, buscamos analisar as tensões curriculares em matemática, 

percebidas a partir das práticas e discursos de professores da EJA de uma escola municipal da zona 

rural do Ceará. Partimos do pressuposto de haver aproximações entre os discursos dos docentes e o 
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que é defendido pelo sistema municipal de ensino como currículo de Matemática, além de haver um 

distanciamento entre o que se propõe como ação docente no currículo e as práticas pedagógicas 

matemáticas construídas por professores durante as aulas. Estas aproximações e distanciamentos 

nos permitem analisar a existência de tensões entre as propostas e práticas curriculares em 

matemática na EJA. 

Tivemos como objetivo geral de estudo compreender as tensões existentes entre as práticas 

curriculares em matemática através das entrevistas realizadas com alguns professores. Como 

objetivo específico, tivemos: analisar em que sentido os docentes se expressam a partir do currículo. 

Desta forma, pautados em observações de algumas aulas de Matemática, buscamos analisar os 

sentidos das práticas pedagógicas e de que forma os professores as constroem. 

ALGUNS REFERENCIAIS 

Estudiosos e pesquisadores da área curricular têm se debruçado sobre as representações e 

sentidos com que o Currículo tem sido apresentado, tais como Lopes e Macedo (2011, p. 19), que 

nos informam que “cada ‘nova definição’ não é apenas uma nova forma de escrever o objeto 

currículo, mas [é] parte de um argumento mais amplo na qual a definição se insere”. Assim, ao 

analisarmos currículo, cabe-nos, antes, compreender o que está por trás tanto da definição e quanto 

do que se entendeu sobre a mesma, em determinado período de tempo. Estas autoras apontam que, 

embora existam concepções e formas variadas de se entender currículo, este ainda tem sido 

apresentado por alguns pesquisadores sob uma visão dualista de ser algo formal ou escrito, a ser 

colocado em prática nos espaços escolares, e algo vivido, construído pelos estudantes e professores. 

Entendendo que a noção de currículo formal é insuficiente para dar conta da multiplicidade de 

experiências que o compõem, as referidas autoras tecem suas perspectivas sobre currículo como 

sendo uma “prática discursiva”, que seria um sistema abstrato de significações que não apenas 

representa, mas constrói o mundo, buscando apresentar uma única forma de realidade.  

Reconhecemos existirem diferentes perspectivas teóricas que encaminham interpretações 

específicas sobre currículo. Conquanto, a nossa entrada no campo de pesquisa, quando das 

observações e entrevistas com professores, nos possibilitou limitar nosso ponto de vista, para este 

estudo, ao sentido de currículo como instrumento normativo que orienta todo um sistema de ensino. 

Dessa maneira, corroboramos com Lopes e Macedo (2011) quando afirmam que currículo se trata 

de um texto, uma prática discursiva de poder, e buscamos em Sacristán (2000) nosso aporte teórico 
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para discorrer sobre como, enquanto documento prescrito, o currículo é construído e se apresenta 

nas ações internas e externas ao espaço de educação escolar.  

Vemos que Sacristán (2000) apresenta currículo como um documento prescrito que se 

encontra no entremeio de um espaço de disputa entre o estabelecido pelos sistemas de ensino e o 

praticado nas salas de aula por professores e estudantes. Assim, os professores são os agentes que se 

opõem aos modelos impostos, que estão à frente com suas práticas pedagógicas, com os saberes de 

suas vivências, adaptando-as e reconstruindo-as no espaço escolar. 

Reconhecendo currículo como parte da prática pedagógica, analisamos que ele não se limita 

a ser um texto prescrito, mas vai sendo construído conforme os diálogos entre os professores, os 

estudantes e os princípios que norteiam o ensinar e o aprender na escola. Com isso, entendemos 

que, se não há um reconhecimento da relação do currículo com as práticas pedagógicas dos 

professores, ele pouco representa as ações que de fato acontecem no espaço. 

METODOLOGIA 

Partimos da seguinte questão de pesquisa: quais práticas curriculares podem ser percebidas a 

partir dos discursos e das aulas de Matemática na EJA da zona rural do Ceará? Frisamos que a 

pesquisa ora apresentada se caracteriza como do tipo qualitativa (CHIZZOTTI, 2013). 

Dois instrumentos de construção de dados foram utilizados em nossa pesquisa: observação 

participante (GIL, 2008) nas aulas e entrevistas semiestruturadas com professores.  De acordo com 

Lüdke e André (2007), este modelo de entrevista segue um roteiro ou esquema básico de perguntas, 

de maneira a facilitar o desenvolvimento da mesma e, posteriormente, a análise do pesquisador. 

Complementam tais autoras que, mesmo partindo de um esquema previamente elaborado, quando 

da entrevista semiestruturada é permitido ao entrevistador fazer as necessárias adaptações no intuito 

de focar o entrevistado no que foi perguntado. 

Os materiais das observações e das entrevistas com professores foram analisados a partir de 

uma leitura semântica, à luz da técnica de Análise Textual Discursiva (ATD), tendo com aporte 

teórico os estudos de Moraes e Galiazzi (2016). Na ATD, o pesquisador deverá partir de leituras 

que deverá contemplar em seu processo, que seria a desconstrução dos textos do ‘corpus’, seguida 

da unitarização, e do estabelecimento de relação entre os elementos unitários (a categorização), 

gerando um metatexto.  
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No que diz respeito aos sujeitos participantes da pesquisa, ressaltamos que são duas 

professoras mulheres, responsáveis, cada uma, por uma turma de EJA de uma escola municipal da 

zona rural do Ceará. Ambas têm experiências nas referidas turmas da escola pesquisada e vêm 

acompanhando os estudantes desde seus processos de alfabetização, no nível de EJA I. Destacamos 

que as turmas observadas são do tipo multisseriada, contemplando, em uma única sala, estudantes 

do Primeiro Segmento (EJA I e EJA II) e do Segundo Segmento (EJA III e EJA IV), disso resulta a 

nomenclatura “Multi EJA”. Para nos referirmos às professoras, optamos por utilizar da simbologia 

“Pn”, onde “P” significa “Professora” e “n”, um numeral para diferenciar suas falas ao longo do 

texto. Assim, chamaremos de P1, a professora da turma Multi EJA A, e P2, professora da turma 

Multi EJA B. 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para esta subseção, discutiremos as respostas das professoras para as questões que versaram 

sobre a temática prática pedagógica, a partir das quais pudemos compreender sentidos de currículo 

empregados. No intuito de compreender como as professoras elaboravam suas aulas, perguntamos a 

elas: Como você elabora suas aulas para as turmas de EJA? As respostas obtidas estão destacadas 

no Quadro 1. 
Quadro 1. Elaboração das aulas da EJA 

 
 

P1 

Eu faço o seguinte: quando eu vou planejar eu começo pela EJA I. 
Como os alunos da EJA I estão começando agora a conhecer as letrinhas e tudo, 
eu tentava pegar uma atividade diferenciada. Às vezes eu conseguia fazer uma 
mesma atividade, por exemplo, se fosse Ciências. O EJA I não, por que ainda 
estavam começando a ler, mas a partir da EJA II eu tentava pegar o mesmo tema 
e aplicar com todos, só que cada um com a sua dificuldade. Isso foi pensado no 
Planejamento pedagógico, eu achei legal a ideia, aí resolvemos trabalhar desse 
jeito. Alguns conteúdos davam para adaptar, trabalhar no todo, mas dividindo a 
turma, cada um na sua necessidade; outros conteúdos não dava, aí eu trabalhava 
de outra forma, que seria trazendo umas atividades diferenciadas. 

         
P2 

Eu faço meu plano semanal. Eu tenho o anual e faço o semanal. Eu 
utilizo o livro, por exemplo, de Português e seleciono os textos, a parte 
gramatical. Não uso o livro todo e trago muitos textos. Eu trabalho assim, com o 
livro deles, não todo e, paralelamente, atividades complementares. É diferente da 
EJA I para a EJA IV, por exemplo. São conteúdos diferentes, só que quando 
chega na leitura, interpretação, eu unifico as turmas. 

Fonte: Quadro elaborado pelos pesquisadores. 
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Analisamos que as atividades propostas pela professora P1 são pensadas, possivelmente, na 

tentativa de contemplar as “dificuldades” de cada estudante, o que ela se refere também como sendo 

uma “necessidade” deles. Isso nos leva a entender que a referida professora desenvolve uma 

especial sensibilidade para trabalhar com a diversidade das turmas de EJA, já que em sua turma 

depara-se com “educandos com diferentes bagagens culturais” (BRASIL, 2002, p. 33). 

A fala da professora P2, ao dizer: “quando chega na leitura, interpretação, eu unifico as 

turmas”, permite-nos perceber uma aproximação com a prática de P1, no sentido de que ambas nos 

dizem trabalhar agrupando os estudantes de níveis diferentes da EJA em determinadas atividades. 

Ela nos deixa claro utilizar o livro didático, “não todo”, e fazer uso também da estratégia 

pedagógica de trabalhar “atividades complementares”. Diz selecionar algumas partes do livro 

didático, o que nos permite interpretar que esta seleção se refere à escolha do que ela entende como 

estando de acordo com o nível de conhecimentos dos estudantes. 

Nas falas das duas professoras, percebemos que à seleção do que seria trabalhado em suas 

turmas, as mesmas levam em consideração os “conteúdos” de cada disciplina. Nas falas percebemos 

uma preocupação das docentes em dar conta do “conteúdo”, possivelmente aqueles propostos nos 

momentos de “planejamento pedagógico”, como disse P2, referindo-se à estratégia de trabalhar um 

mesmo tema como todos os estudantes: “Isso foi pensado no Planejamento pedagógico, eu achei 

legal a ideia, aí resolvemos trabalhar desse jeito”. 

Especificamente sobre as práticas pedagógicas de matemática, perguntamos às professoras: 

Como você elabora as aulas de Matemática da EJA? As respostas obtidas foram agrupadas no 

Quadro 2. 
Quadro 2. Elaboração das aulas de matemática da EJA 

 
P1 

 

Então, a partir do material que a gente recebia na Formação de 
professores e do livro que a gente tinha, a gente começava a pensar, a trabalhar 
aquele conteúdo na sala de aula. Geralmente eu pegava muitas atividades na 
internet, imprimia e levava; por exemplo, a questão de conjunto, a quantidade 
de coisas que tinha ali, a multiplicação. O meu EJA II pegava a mesma 
multiplicação da EJA IV, as contas simples eles pegavam. Então eu conseguia 
trabalhar a matemática em geral assim. 

 
P2 

Quando eu vou ensinar matemática, eu levo coisas da vida dos 
estudantes, tipo exemplos, pra ser mais prático. Levava e levo atividades, contas 
de adição, subtração. Da multiplicação, ainda só o dobro e o triplo, para ver o 
que eles vão fazer, pois, dependendo da minha avaliação de cada aula vai 
acontecendo, eu vou elaborando as minhas próximas aulas. 

Fonte: Quadro elaborado pelos pesquisadores. 
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A fala da professora P1, quando nos diz “então eu conseguia trabalhar a matemática no geral 

assim”, reitera uma estratégia de trabalhar “unificando” os estudantes em sala de aula. Ao nos dizer 

que elabora suas aulas “[...] a partir do material que a gente recebia na formação de professores”, 

analisamos que sua prática pedagógica matemática está orientada por esta formação. Percebemos 

que ela busca, como disse anteriormente, adaptar-se à “dificuldade” dos estudantes: “pegava muitas 

atividades da internet”, possivelmente, “adaptadas” ao que ela entende ser os níveis de 

“dificuldades” deles. P1 nos diz que um de seus desafios na matemática era “quando ia resolver 

problemas” com os estudantes, e que o fato de achar que alguns estudantes “não sabiam ler o 

problema”, permite a mesma adotar um tratamento específico para com estes, qual seja, o de 

realizar a leitura do enunciado das questões de matemática. Acreditamos que com esta estratégia de 

ler para os estudantes, P1 faz com que os mesmos se tornem dependentes de suas explicações, que 

entendemos também ser uma “ajuda” para eles resolverem os problemas matemáticos. Estaria, a 

referida professora, possivelmente, diminuindo as possibilidades de compreensão da leitura 

matemática por parte dos estudantes. 

Ao dizer que levava exemplos da vida dos estudantes, entendemos que a professora P2 

busca contextualizar as atividades de matemática. Entretanto, o “mais prático” nos intriga, 

permitindo-nos pelos menos duas compreensões: uma que estaria ligada à aprendizagem dos 

estudantes, no sentido que estes aprendessem de maneira mais rápida o que ela propunha na aula; e 

outra, que estaria mais ligada à sua metodologia, ou praticidade de ela explicar determinado 

conteúdo matemático. 

Ao analisar as falas de P1 e P2 sobre suas práticas pedagógicas, captamos um sentido de 

aprendizagem relacionado à aquisição dos conteúdos escolares. Não obstante, são estes conteúdos 

influenciadores de suas ações em sala de aula, desde a organização dos estudantes (unificando-os) 

até a elaboração de estratégias pedagógicas (trabalhar um mesmo conteúdo). Reconhecemos que as 

práticas das professoras são direcionadas pelos espaços de formação por elas frequentados: tanto 

nos momentos de formação de professores, quanto nos de planejamentos pedagógicos. 

Esclarecemos a possibilidade de estes espaços de formação estarem direcionados a propor 

uma padronização das práticas pedagógicas dos professores de EJA no sentido de trabalharem 

determinados conteúdos e de repassarem uma forma “correta” de ensinar jovens e adultos. Estas 

interpretações nos permitem entender que as escolas e professores de EJA estejam centrados em 

uma concepção de currículo como sendo um documento prescrito (SACRISTÁN, 2000) que deve 
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nortear os conteúdos escolares e as práticas de professores. Possivelmente, este “currículo” seja 

elaborado e determinado pelo sistema municipal de ensino em que a escola está inserida. 

Ao discorrermos sobre as análises das observações feitas em sala de aula, importa ressaltar 

que, para elaborarem suas aulas, as docentes tinham por base o que elas chamam de “matriz de 

referência”. Esta matriz é cedida nas formações de professores, realizadas a cada mês. Em algumas 

falas de início das aulas observadas, as professoras disseram ter optado por “trabalhar em cima da 

revisão” (P1), durante o mês de fevereiro, pois seriam momentos de “relembrar os conteúdos” (P2). 

Disso resulta o fato de, no referido mês, as aulas na turma Multi EJA A terem sido iniciadas com 

uma “Revisão de Números Naturais”. 

Nas aulas acompanhadas, percebemos que P1 buscou iniciá-las dialogando com os 

estudantes, no sentido de captar o que eles sabiam sobre o assunto que seria abordado naquela noite, 

para, então, discorrer sobre a atividade de matemática. Como proposta inicial, a professora 

propunha uma conversa mais aberta com os estudantes, lhes fazendo perguntas do tipo: “O que é 

um número natural?” e “Se eu compro uma caneta e depois compro mais duas, eu fico com quantas 

canetas?”. Percebemos que a proposta de P1 logrou êxito, na medida em que os estudantes a 

respondiam e exemplificavam suas respostas. A respeitos dos procedimentos didáticos, percebemos 

que P1 demonstrava uma preocupação em desenvolver explicações e estratégias que contemplassem 

os estudantes de todos os níveis de EJA. Tais estratégias eram: explicações no quadro, utilização de 

cartazes, leituras coletivas, entre outras. 

A professora P2 optou por iniciar as aulas, no mês de fevereiro, com o que ela chamou de 

“Revisão de ‘contas do dia a dia’”. Na primeira aula observada percebemos que tal revisão se 

concentrou no assunto Números Naturais, especificamente, a operação Soma. As aulas 

acompanhadas foram iniciadas com diálogos entre professora e estudantes, no sentido de a docente 

compreender as dúvidas iniciais destes. Dentre as falas de alguns diálogos, destacamos perguntas 

realizadas por estudantes: “Pode somar números negativos?”, “Sem sinal é o quê, já que não tinha 

mais nem menos?”. Conforme iam perguntando, P2 os respondia, demonstrando ter domínio do 

conteúdo. 

Seguindo as conversas iniciais de aula, a docente continuava as explicações sobre os 

assuntos de matemática a serem abordados na aula. Tais explicações eram mediadas por estratégias 

pedagógicas variadas: demonstrações no quadro, utilização de tarjetas com problemas matemáticos, 

disposição dos estudantes em círculo para explicar o valor posicional dos algarismos, leituras 

coletivas, entre outras. Ao elaborar as referidas estratégias, percebemos que P2 procurava, de sua 
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maneira, contextualizar as situações matemáticas à realidade dos estudantes e ao espaço da 

comunidade em que a escola está inserida. Deduzimos estas percepções quando, dentre alguns 

diálogos sobre valor posicional e distância entre os números, a docente perguntou aos estudantes: 

“Para ir até a escola polo, você anda quantos metros?”, “Saindo daqui para a escola polo, que 

pontos principais do Distrito a gente passa?”. 

Tais entendimentos nos permitiram compreender o “Quando eu vou ensinar matemática, eu 

levo coisas da vida dos estudantes, tipo exemplos, pra ser mais prático”, dito por P2, referindo-se 

sobre como elabora as aulas de Matemática. A proposta de dialogar com os estudantes também foi 

percebida para finalizar as aulas, quando a referida professora propunha correções coletivas das 

atividades realizadas. 

Em relação às atividades abordadas nas aulas, em sua maioria estas foram do tipo impressa, 

contendo problemas matemáticos que os estudantes deveriam resolver. Contudo, destacamos a 

atividade chamada pela professora de “Dominó da matemática”. Ao apresentar a atividade ouvimos, 

por parte dos estudantes, falas do tipo, “hoje é o lúdico”, que foi reforçada pela resposta de P2: 

“sim, hoje é um jogo lúdico”. Durante esta atividade percebemos algo que se repetiria nas demais 

aulas: quando, nos momentos de responder às atividades matemáticas, os estudantes se juntavam 

em pequenos grupos buscando se ajudarem. Além disso, eles demonstraram gostar das estratégias 

pedagógicas e da forma com que P2 abordava os conteúdos. Esta percepção se deu a partir da 

participação dos mesmos quando dos diálogos iniciais das aulas e nas correções coletivas das 

atividades. 

CONCLUSÕES 

Partindo do entendimento de ser o currículo do sistema municipal pesquisado, um 

documento prescrito e, entendendo-o aqui como tal, reconhecemos que este deveria partir de uma 

construção coletiva, que considerasse a participação de estudantes e de professores de EJA. Além 

disso, que fosse uma construção que envolvesse a comunidade escolar, no sentido de compreender 

as especificidades do espaço da zona rural. No que tange às práticas pedagógicas matemáticas das 

referidas professoras, entendemos que as docentes deveriam não apenas adaptar ou elaborar 

atividades “diferenciadas” para os estudantes de cada nível de EJA, mas reconhecer que estes 

apresentam saberes das vivências que podem ser levados em consideração quando de uma aula de 

Matemática. 
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Em linhas gerais, analisamos uma aproximação de sentidos de currículos entre o que se 

propõe nos espaços de formação do sistema municipal de ensino (trabalhar os conteúdos 

curriculares) e as falas das professoras a respeito de suas práticas pedagógicas matemáticas (dar 

conta dos conteúdos curriculares). Dessa maneira, analisamos que o sistema municipal de ensino 

em que as professoras acompanhadas lecionam, centra-se em um sentido de currículo enquanto 

documento prescrito que orienta os conteúdos escolares e as práticas dos professores 

(SACRISTÁN, 2000).  

Nesse sentido, com base nas análises realizadas, concluímos que há entendimento comum, 

por parte das professoras e do sistema municipal de ensino (incluindo formação de professores e 

´planejamento pedagógico), de currículo de matemática enquanto definidor dos conteúdos escolares 

e de práticas pedagógicas. Contudo, quando em sala de aula, as professoras constroem suas formas 

próprias de ensinar. Isso pode revelar um distanciamento entre o que se espera das docentes como 

prática pedagógica e suas ações em sala de aula. 
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Resumo 

O ensino de Matemática ainda tem sido um desafio nas escolas brasileiras. Entendemos que este 
desafio se intensifica em turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da zona rural onde, em geral, 
predominam propostas curriculares de escolas urbanas ou adaptadas de outras etapas de ensino. Neste 
artigo analisamos algumas tensões entre propostas e práticas curriculares em matemática na EJA da 
zona rural do Ceará. Como instrumentos de elaboração de dados foram utilizadas entrevistas 
semiestruturadas, realizadas com duas professoras, e observação participante nas salas de aula destas 
docentes. Os materiais de pesquisa foram analisados por meio da técnica de Análise Textual Discursiva. 
Dentre os resultados, observa-se a percepção do entendimento comum, por parte das professoras e do 
sistema municipal de ensino, de currículo enquanto documento básico de prescrição. Ao analisar as 
práticas pedagógicas das docentes e compará-las às suas falas, percebemos que a proposta de elaborar 
aulas dinâmicas parte dos espaços de formações e de planejamentos pedagógicos, dos quais elas 
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participam. Esta comparação nos permite compreender que, embora lhes sejam “ensinados” como 
devem proceder com jovens e adultos, as docentes elaboram suas próprias estratégias didático-
pedagógicas, quando em sala de aula. Em linhas gerais, entendemos que as professoras consultadas, 
quando em suas práticas em sala de aula, mostram-se resistentes à padronização do que esperam os 
espaços de formações, enquanto práticas pedagógicas matemáticas dos professores de EJA. 
Compreendemos que as docentes acabam articulando outras formas, maneiras de apresentar e trabalhar 
os conteúdos curriculares. Conclui-se que há um distanciamento entre o que se propõe como práticas 
às professoras e o que elas constroem em sala de aula. Entendemos ser essas aproximações e 
distanciamentos as tensões entre as propostas e práticas curriculares em matemática. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Práticas Curriculares; Educação Matemática. 

O CURRÍCULO ‘REGIONALIZADO’ (DE MATEMÁTICA) DA BOLÍVIA 

Harryson Júnio Lessa Gonçalves – UNESP/FEIS 

Marcela Lopes de Santana – UNESP/FC-Bauru 

Igor Micheletto Martins – UNESP/FC-Bauru 

INTRODUÇÃO 

A educação secundária1 tem sido caracterizada de forma variada em diferentes países. As 

legislações que regem esse nível são diversas, assim como os fatores sociais, econômicos e culturais 

que os afetam. Nesse sentido, estudos comparativos se tornam necessários para um entendimento 

em âmbito internacional dos desafios enfrentados pelos sistemas educacionais diante das atuais 

reformas educacionais desencadeadas na América Latina. Para tanto, torna-se fundamental 

investigações que promovam compreensão dos aspectos ideológico e pedagógico presentes nessas 

reformas, caracterizando suas convergências e divergências, contribuindo, assim, com o processo de 

integração dos países latino-americanos.  

Destacamos que a integração latino-americana se apresenta como preceito na Constituição 

Federal do Brasil previsto no parágrafo único do seu artigo quarto: “A República Federativa do 

Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” (BRASIL, 1988, p.2).   

Nesse sentido, propomos descrever neste painel nosso projeto – intitulado “Estudo 

Comparativo sobre o Ensino de Matemática em Reformas Educacionais da Educação Secundária: 

Bolívia, Brasil e México” (financiado pela FAPESP) – cujo objetivo é discutir sobre currículo de 

matemática na organização curricular da educação secundária de países latino-americanos que 
 

1 Neste trabalho usaremos o termo educação secundária como referente ao nível 3 da International Standard 
Classification of Education (ISCED, em português Classificação Internacional Normalizada da Educação). Disponível 
em: <http://bit.ly/30HMRRg>. Acesso em: 22 jan. 2020. 
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recentemente passaram por reformas educacionais (Brasil, Bolívia e México), caracterizando, 

nessas reformas a concepção de esfera pública empreendida nos processos de planificação e 

implementação desses currículos, bem como os aspectos teóricos que os consubstanciam. Trata-se 

de um estudo longitudinal que está em desenvolvimento; todavia especificamente neste painel 

traremos alguns resultados inerentes ao processo de reforma no contexto Boliviano – pautado em 

seus currículos prescritos. 

ASPECTOS TEÓRICOS - CONCEITUAIS 

O termo reforma educacional se demonstra atraente para analisar os projetos políticos, 

econômicos e culturais de quem elabora e o momento histórico que surgem. Proporciona um 

ambiente oportuno e privilegiado para adquirir experiência política e social, possibilitando uma 

análise profunda da valorização e da importância dos temas educacionais em uma sociedade, 

verificando que papel desempenha a educação na trama social (SACRISTÁN, 1996).  

Reformar ‘evoca-se’ e ‘cria-se’ a sensação de movimento, apresentando-se até como 

sinônimo de inovação, ‘alimentando’ expectativas, e isso parece provocar por si mesmo a mudança. 

Entretanto, Azanha (2001) ressalta que, por vezes, quando chegamos ao ponto de se instaurar uma 

nova reforma educacional, não dispomos de estudos e análises sobre as reformas anteriores. O autor 

acrescenta que a trajetória das reformas perpassa desde as decisões políticas que as instituem de 

forma legal, passando por providências técnicas e administrativas dos níveis que a regulamentam, 

às práticas escolares que deveriam instituí-las. Assim, as reformas podem ser entendidas como 

campo desconhecido e pouco aprofundado pela pesquisa educacional.   

Para Sacristán (1996), as reformas podem distinguir-se, metodologicamente, em duas, 

dependendo da ênfase empregada na relação da educação com o sistema externo. Uma reforma com 

significado mais político quando voltada para alterações da relação do sistema com o exterior, 

propondo mudanças na sua relação com a igualdade de oportunidades de grupos distintos frente à 

educação e adequações à economia e ao mundo do trabalho, por exemplo; e outra emprega caráter 

mais técnico se apresenta quando as modificações são mais internas em relação ao sistema 

educacional, como a transformação de métodos pedagógicos ou do funcionamento da escola – para 

o autor nem sempre é fácil distinguir ambas dimensões.   

É recorrente a indagação por que tantas reformas foram necessárias e ainda são feitas? 

Aparentemente, uma resposta é comum: a necessidade de envolvimento dos diferentes grupos 
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ativos no sistema educacional, a ausência de espaço para discussão e, consequentemente, a 

imposição acabam por amedrontar e provocar tensões.    

Se existisse uma análise constante das demandas sociais, se existisse formas de 

envolvimento dos diferentes grupos que participam do sistema educacional para 

classificar os critérios de qualidade das práticas educacionais e de ordenação e gestão 

do sistema escolar, se fosse realizada uma constante avaliação da cultura escolar (...), 

se existisse uma comunicação fluida entre a cultura externa e aquela que é “enlatada” 

nos currículos, não haveria necessidade de se utilizar com tanta frequência esse rito 

recorrente (SACRISTÁN, 1996, p. 55).  

No Brasil, de acordo com Azanha (2001), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

foram instituídos como reforma subsidiados pela justificativa das altas taxas de evasão escolar e 

repetência, concluindo que o modelo educativo não atende mais as necessidades daquele cenário 

sócio-político econômico do país. Destacamos que as justificativas dos PCN e das atuais Reforma 

do Ensino Médio (REM) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são convergentes, assim 

essas não seriam mais uma das várias reformas que fracassam, causam desmobilização e confusão, 

deixando somente efeitos epidérmicos? Não poderíamos nos remeter a Cuban (1990) quando o 

autor aponta que as reformas educativas podem voltar à tona repetidamente por fracassarem visto 

que os políticos erram no diagnóstico dos problemas, não extraem lições do passado, não 

promovem soluções corretas?  

Cabe ressaltar que, a exemplo de outros países, o Brasil, também incorporara a agenda 

neoliberal, o que interfere diretamente nas políticas educacionais implantadas, sobretudo nas 

últimas décadas, com a expansão e universalização da escola. Para os agentes neoliberais tal fato 

prejudicou a eficiência, eficácia e produtividade das instituições educacionais, causada pela 

improdutividade das práticas pedagógicas e da gestão administrativa da maior parte dos 

estabelecimentos escolares, e assim defendem uma profunda reforma do ensino, com vistas à 

qualidade dos serviços educacionais (GENTILI, 1996). Apesar da análise de Gentili (1996) se 

passar há mais de duas décadas, nos deparamos com a mesma situação nos tempos atuais. Ou seja, 

há a eminente ideologia acerca da ineficiência do Estado quanto à gestão das políticas públicas 

voltadas para o sistema de ensino, apontando-se como saída a institucionalização do mercado 

educacional; seu direcionamento para a iniciativa privada, capaz de provocar dinamismo e 

flexibilidade dos serviços oferecidos à população, baseados em critérios meritocráticos. 

No Brasil atual esse ideal nunca se fez tão presente como nas propostas do atual governo 

brasileiro, representado pelo recém empossado Presidente Jair Bolsonaro, apresentadas em seu 
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plano de governo “Brasil Acima de Tudo Deus Acima de Todos” junto ao Tribunal Superior 

Eleitoral durante a campanha eleitoral, no qual cita no quesito Educação seu intuito: “além de 

mudar o método de gestão, na Educação também precisamos revisar e modernizar o conteúdo. Isso 

inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire”. A proposta deixa evidente a 

restrição às abordagens teóricas de um dos principais educadores brasileiros, reconhecido 

mundialmente por seus ideais humanitários ligados à educação. No Brasil podemos elencar diversos 

programas que seguem o modelo acima descrito, a exemplo temos a REM e a BNCC, a qual 

apresenta claramente inspirações neoliberais.  

Para contrapor essa lógica neoliberal, propomos investigar o Estado Plurinacional da 

Bolívia, que assume uma agenda de governo anticapitalista, anti-imperialista e decolonizadora – 

propondo, para tanto, currículos regionalizados para atender às demandas identitárias dos seus 

diversos povos e nações. 

ASPECTOS EPISTÊMICOS – METODOLÓGICOS 

Enfatizamos que a Educação Comparada não se reduz a recortes descontextualizados de 

países e suas simplificadas comparações, mas sim as investigações que analisam nações e culturas 

diversas – a partir dos seus condicionantes sociais, econômicos, culturais, políticos e educacionais – 

visando a compreender algumas interfaces que permeiam tais condicionantes (PIRES; 

GONÇALVES, 2015).   

Acrescentamos, de acordo com Kazamias (2012), que a Educação Comparada pode ser 

percebida como uma episteme explicativa que busca compreender e interpretar a forma como os 

sistemas educacionais se desenvolveram; configurando-se, conforme Villalobos Torres e Trejo 

Sánchez (2015), como perspectiva conceitual e epistemológica que visa analisar o fenômeno 

educativo desde uma perspectiva internacional, supranacional ou intranacional.  

Para viabilizar o presente estudo, guiados pelos pressupostos da Educação Comparada, 

estruturamos a investigação em três fases: 
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1º FASE 
ANÁLISE 
BIBLIOGRÁFICA 

Na primeira fase serão realizadas análises bibliográficas com intuito 
de contextualizar seus aspectos pedagógicos e educacionais – 
considerando seus condicionantes históricos, econômicos e sociais 
– das nações investigadas.  

2º FASE 
ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

Em uma segunda fase serão feitas análises documentais das 
legislações e documentos curriculares (currículos prescritos) que 
concretizam as reformas educacionais dos países investigados, 
buscando descrever as características da reforma inerentes ao 
currículo de matemática. As legislações e documentos curriculares a 
serem analisados serão selecionados quando da nossa inserção na 
realidade a ser investigada.  

3º FASE 
ENTREVISTAS 

Em uma terceira fase da pesquisa serão realizadas entrevistas, 
inicialmente prevemos do tipo não estruturadas, com profissionais 
de educação dos países investigados. As entrevistas auxiliarão 
contextualização e compreensão dos resultados produzidos nas 
fases anteriores, colaborando. Para tanto, serão realizadas, ao 
menos, uma visita técnica a cada país investigado – caso não seja 
possível, as entrevistas serão feitas por videoconferência. Em tal 
fase, serão selecionados, ao menos, três profissionais de educação 
em cada país investigado, sendo eles: um professor de Educação 
Básica, um coordenador ou diretor escolar e um professor da área 
de educação. Os critérios para seleção dos sujeitos que participarão 
da investigação será disposição do profissional em participar da 
pesquisa e estar em exercício durante o período da reforma 
educativa.  

Todavia, conforme já afirmamos anteriormente, o presente artigo focará em análise do 

contexto boliviano (2ª fase) a partir de seus currículos prescritos. 

CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NA BOLÍVIA 

Em 2006, no Estado Plurinacional da Bolívia, ascende à gestão do Estado republicano o 

Presidente Evo Morales Ayma, descendente de povos originários, propondo iniciar uma revolução 

democrática para constituir um novo Estado e um novo poder com uma visão anticapitalista, anti-

imperialista e decolonizadora (BOLÍVIA, [2015?]).   

Conforme o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social (PDES) 2016-2020, inicia-se 

uma Revolução Democrática e Cultural no país.  
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A partir do ano 2006, a Revolução Democrática e Cultural se norteia a construir um 

Estado plurinacional e comunitário por meio de um processo de mudança que 

viabiliza as expectativas e necessidades compartilhadas do povo boliviano, que 

incluem uma profunda transformação das estruturas coloniais e republicanas 

econômicas, sociais e políticas do país. Deste modo, Bolívia retoma sua soberania e 

dignidade, onde todas as bolivianas e todos os bolivianos tenham o orgulho de ter 

nascido na Bolívia (BOLÍVIA, [2015?], p. 7, tradução nossa). 

 O documento afirma ainda que no primeiro período da revolução (gestão: 2006 a 2009) se 

iniciou um processo de transformação das estruturas institucionais do Estado e da sociedade 

boliviana, culminando na refundação do país e no nascimento do novo Estado Plurinacional. O 

segundo período da revolução (gestão: 2010 a 2013), conforme o PDES, se caracterizou pelo 

empenho de se construir um novo Estado Plurinacional no sentido de se pensar um horizonte para o 

povo boliviano “Viver Bem”, construindo seu próprio espaço histórico e civilizatório. Nesse 

período, se consolidou uma nova constituição política do Estado, avançando em ações práticas e 

concretas para realização do “Viver Bem”, no marco de reconhecimento de um país plural nos 

aspectos econômico, social, político, cultural e jurídico, a partir da base de um novo modelo 

econômico, social, produtivo e comunitário (GONÇALVES; URQUIZA, 2017).   

[...] neste período se constitui um Estado forte, que dirige e planifica suas políticas 

sociais e econômicas, que exerce a direção e o controle dos setores estratégicos, e 

participa diretamente na economia e geração de riqueza, para sua distribuição e 

redistribuição (BOLÍVIA, [2015?], p. 8, tradução nossa). 

 Conforme Gonçalves e Urquiza (2017), no terceiro período (gestão: 2014 a 2017), o PDES 

afirma que o governo está orientado a consolidar a Revolução Democrática Cultural e o Estado 

Plurinacional por meio do fortalecimento de um Estado integral e do “Viver Bem”, em que existe 

correspondência e articulação entre o povo boliviano e os diferentes níveis de governo, em que 

todos compõem o Estado, em que há uma forte liderança das organizações sociais e se fortifica a 

plurinacionalidade, autonomia democrática e soberania econômica.  

Neste contexto, continuará fortalecendo a construção de um ser humano integral, se 

consolidará o modelo econômico, social, comunitário e produtivo, o acesso universal 

de todas e todos os bolivianos aos serviços básicos fundamentais, o lançamento de um 

novo modelo ambiental baseado na relação mutualmente benéfica entre o ambiente de 

vida da natureza e os seres humanos, na convergência e complementaridade virtuosa 

que deve existir entre os direitos da Mãe Terra e o direito ao desenvolvimento integral 
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de nossos povos e nações no âmbito do Viver Bem (BOLÍVIA, [2015?], p. 8, tradução 

nossa). 

Em Gonçalves e Urquiza (2017) destacamos – a partir de Averbe (2011) – que no governo 

de Evo Morales, a Bolívia apresentou um cenário consolidado de estabilidade institucional em que 

se criaram condições estruturais viabilizadoras para o modelo proposto de desenvolvimento, Estado 

Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário, que expressa jurídica e politicamente as 

relações sociais do Capitalismo Andino-Amazônico.   

Averbe (2011) aponta que recai nas lideranças do processo de transformação o peso da 

responsabilidade sobre os resultados que, diferente de contextos anteriores, desencoraja processos 

de reação desestabilizadora, gerando perda de confiança da população nas autoridades, déficits de 

gestão, divisões na base de apoio do governo, descontentamento social. Assim, com 

enfraquecimento consequente, lacunas poderão ser abertas para investidas de conservadores contra 

a falência do Estado, da ordem e do império da lei.  

A partir desse contexto nacional boliviano foi desencadeado um processo de reforma 

educativa no país – defendendo uma “perspectiva pós-colonial de currículo”. Nesse sentido, o 

sistema educacional boliviano foi organizado a partir da Lei da Educação n.º 070 (Lei “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez”), de 20 de dezembro de 2010. Tal lei assume que a educação se sustenta na 

sociedade, por meio da participação plena dos bolivianos no sistema educativo plurinacional, 

respeitando suas diversas expressões sociais e culturais nas suas diferentes formas de organização, 

bem como encontra-se alinhada, em suas bases, com o processo de consolidação da Revolução 

Democrática e Cultural de Evo Morales (GONÇALVES; URQUIZA, 2017).  

[A educação] é descolonizadora, liberadora, revolucionária, anti-imperialista, 

despatriarcalizadora e transformadora das estruturas econômicas e sociais; orientada 

para reafirmação cultural das nações e povos indígenas originários campesinos, as 

comunidades interculturais e afro-bolivianas na construção do Estado Plurinacional e 

o Viver Bem (BOLÍVIA, 2010, p. 4, tradução nossa). 

O currículo base plurinacional boliviano foi desenhado, aprovado e implementado pelo 

Ministério de Educação contando com a participação dos diversos atores educativos. Cabendo ainda 

ao Ministério apoiar a planificação dos currículos regionalizados, em coordenação com as nações e 

povos indígenas originários campesinos, preservando uma harmonia e complementaridade com o 

currículo base plurinacional. Tais currículos regionalizados são de competência do Estado (via 
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Ministério da Educação) e das entidades territoriais autônomas (BOLÍVIA, 2010; GONÇALVES; 

URQUIZA, 2017).  

O currículo base plurinacional estabelece os objetivos e os princípios da organização 

curricular que emergem das necessidades da aprendizagem das pessoas e da coletividade. O 

currículo regional apresenta as características do contexto linguístico e sociocultural dos povos e 

nações indígenas originários no qual desenvolve processos educativos produtivos comunitários de 

acordo com suas vocações produtivas (BOLÍVIA, 2010; GONÇALVES; URQUIZA, 2017).  

Salientamos que – a partir de Gonçalves e Urquiza (2017) – o currículo boliviano tem sido 

organizado a partir do Programa de Formação Complementar de Professores (maestras/maestros) 

em Exercício (Profocom), que articula Escolas Superiores de Formação de Professores, Unidades 

Acadêmicas e Universidade Pedagógica. Gregoriu (2014) afirma – ao fazer referência às ações da 

Sociedade Boliviana de Educação Matemática (Soboedma) –que nos últimos anos a Soboedma não 

tem promovido encontros, pois os professores estão centrando seu tempo e atenção no processo 

formativo obrigatório pelo governo por conta da nova Lei de educação – o Profocom. Desse modo, 

acreditamos que essa ação de formação mobiliza a considerável parte dos professores bolivianos no 

processo de construção curricular da “Grande Revolução Educativa”, termo utilizado por Gregoriu 

(2014).  

Assim, conforme constam nos documentos curriculares analisados, a reforma mobilizou 

ações no processo de construção curricular envolvendo os diversos atores do processo educativo, 

propondo um sistema educacional Intracultural, Intercultural e Plurilíngue; concebendo uma 

educação que contribua com a descolonização do povo boliviano, bem como o desenvolvimento 

social e econômico do Estado Plurinacional da Bolívia (GONÇALVES; URQUIZA, 2017).   

Nesse sentido, o currículo boliviano revela um compromisso com a educação pautada em 

aspectos antropológicos que toma o conhecimento como histórico e socialmente posicionado a 

partir da diversidade cultural, valorizando, assim, saberes advindos de povos originários. Para tanto, 

pressupomos que tal reforma é consubstanciada em teóricos que defendem um perspectiva pós-

colonial de currículo, que problematiza, a partir de aspectos culturais e identitários, a colonização 

do povo boliviano em uma busca de pensamento descolonizado (GONÇALVES; URQUIZA, 

2017).  

Em Gonçalves e Urquiza (2017) mostramos que o documento curricular boliviano 

evidencia, na sua estrutura curricular, uma relação entre os campos e as áreas de saberes e 

conhecimentos com os eixos articuladores. Ou seja, os campos e as áreas de saberes e 
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conhecimentos estão articulados, e o elemento que integra tais campos e eixos são as temáticas 

orientadoras; todavia, tais temáticas orientadoras estão definidas pelos eixos articuladores.  

No mesmo artigo defendemos que tal perspectiva possibilita uma revisão histórica, proposta 

por Mignolo (2003), em que o sujeito reveja aspectos que subjugaram os povos e culturas, 

possibilitando uma crítica à colonização e à subalternização de sua cultura colonizada fomentando a 

decolonização do pensamento hegemônico.  

Ainda em Gonçalves e Urquiza (2017) discutimos que o documento curricular boliviano 

aponta que a Educação Matemática gera espaços para que os estudantes encontrem soluções para as 

necessidades da comunidade a partir das próprias interpretações, inferências lógicas, modelos, 

projetos e a investigação, recuperando assim o saber matemático das culturas dos povos bolivianos, 

que se aplicam no fazer cotidiano, com o espírito de desencadear a complexidade das dimensões do 

ser humano: Ser, Saber, Fazer e Decidir.  

Assim, acreditamos que tal entendimento converge com o pensamento decolonial que “(...) 

pensa a partir das margens, e pensa as margens em relações imperiais-coloniais de poder. A 

descolonização da história narrada e do pensamento historiográfico é parte da tarefa do pensamento 

decolonial para avançar na opção decolonial” (MIGNOLO, 2008, p. 249). 

Nessa perspectiva, a matemática no currículo tem o caráter: (a) Investigativo – porque se 

constitui em um componente dinamizador dos saberes e conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo o pensamento matemático que permite conviver e coordenar ações em situações 

complexas do entorno, priorizando a recuperação e aplicação de saberes matemáticos desenvolvidos 

pela cultura dos povos e nações ao longo da história da atividade produtiva do contexto 

sociocultural boliviano, possibilitando a compreensão da natureza; (b) Aplicativo – porque orienta a 

aplicação da Matemática na atividade produtiva em comparação com outras áreas, por meio de 

projetos socioprodutivos visando o bem comum; (c) Transformador – porque integra a aplicação-

investigação da Matemática, transformando a realidade para satisfazer as necessidades da sociedade 

em comunidade, desenvolvendo por meio de empreendimentos produtivos (GONÇALVES, 

URQUIZA, 2017).  

Assim, a Educação Matemática se desenvolve focada no pensamento multidimensional 

integrado à vida, respondendo às potencialidades e necessidades da comunidade; tomando como 

fonte de formação os fenômenos naturais e sociais que possibilitam a mudança da realidade 

boliviana. Um exemplo é que no primeiro ano da Educação Secundária Comunitária Produtiva, a 

Matemática tem como objetivo desenvolver o pensamento lógico-matemático crítico e reflexivo, na 
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vida, para a vida e na diversidade cultural mediante a Educação Matemática, a percepção e 

apreensão do espaço geométrico, formas, números e operações, letras, símbolos, medidas e cálculo, 

para contribuir com o desenvolvimento do sistema produtivo tecnológico e social (BOLÍVIA, 2012; 

GONÇALVES; URQUIZA, 2017). 

O documento curricular aponta ainda as seguintes estratégias para o desenvolvimento 

curricular em Matemática: (a) Trabalho social comunitário – a Matemática, adequará e adotará 

formas de trabalho comunitário do centro educativo ou da comunidade por meio de equipes de 

trabalho, círculos de discussão em projetos socioprodutivos, visando impulsionar e/ou implementar 

férias educativas, acontecimento artístico, resgate da riqueza cultural, espaços recreativos de 

empreendimentos, cuidado e defesa dos recursos naturais e outros de interesses social e educativo. 

O trabalho social comunitário contribuirá também como o intercâmbio de experiências, aprender 

uns com os outros, fortalecer a solidariedade, reciprocidade e complementaridade e o 

desenvolvimento do espírito de sensibilidade social na convivência comunitária. (b) Experiência 

acumulada – a experiência deve ser a central para a aprendizagem de novos conhecimentos e 

práticas; aprender da vida em si e do contexto sociocomunitário. c) Investigação participativa – 

deve ser eminentemente comprometida e participativa com a comunidade, o grupo social ou o 

conjunto de alunos, em que todos devem buscar a solução para os problemas planejados, a 

aquisição de novos conhecimentos ou o aporte para transformação da realidade social, econômica e 

política. Assim, canalizará suas ações para gerar novos saberes e conhecimentos da realidade 

circundante, bem como melhorará as condições de vida da comunidade e fortalecerá a autoestima e 

a identidade cultural (GONÇALVES; URQUIZA, 2017). 

CONCLUSÕES 

Refletir sobre o “currículo boliviano”, em especial o de Matemática, é pensá-lo na 

contramão das políticas curriculares que têm sido desencadeadas América Latina – atreladas a uma 

agenda econômica neoliberal em que são defendidas posturas centralizadoras de currículo que os 

padronizam a partir de uma lógica pautada em avaliações de larga escala vinculada a países 

hegemônicos. Refletir sobre o “currículo boliviano”, em especial o de Matemática, é compreender 

que a atual conjuntura política vivida naquele país se materializa como combate do sistema 

capitalista a modelos tidos como insubordinados – simplesmente por afirmarem a sua identidade. 
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Resumo 

A educação secundária tem se constituído a partir de desafios diversos em diferentes países. Nesse 
sentido, o presente artigo visa apresentar alguns dos resultados inerentes ao processo de reforma no 
contexto Boliviano, elaborados por meio da análise de currículos prescritos. Esses resultados são parte 
do projeto intitulado “Estudo Comparativo sobre o Ensino de Matemática em Reformas Educacionais 
da Educação Secundária: Bolívia, Brasil e México” (financiado pela FAPESP), cujo objetivo é discutir 
sobre o currículo de matemática na organização curricular da educação secundária de países latino-
americanos que recentemente passaram por reformas educacionais (Brasil, Bolívia e México), 
caracterizando, nessas reformas, a concepção de esfera pública empreendida nos processos de 
planificação e implementação desses currículos, bem como os aspectos teóricos que os 
consubstanciam. Para tanto, desenvolveremos uma investigação qualitativa fundamentada em 
princípios teóricos da Educação Comparada (desenvolvida em três fases). Os resultados, baseados na 
segunda fase da Educação Comparada, apresentam que o sistema educacional boliviano é organizado 
pela Lei “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” e consubstanciado em pressupostos Intracultural, 
Intercultural e Plurilíngue, que são alicerçados em uma visão anticapitalista, anti-imperialista e 
descolonizadora. Esses pressupostos estimulam o movimento de pensar a partir das margens – 
característico do pensamento decolonial –, o que pode contribuir para a descolonização do povo 
boliviano. Nessa perspectiva, o currículo de matemática é influenciado pelos pressupostos do sistema 
educacional boliviano, assumindo a qualidade de investigativo, transformador e aplicativo. Assim, 
refletir sobre o currículo de matemática boliviano é pensar um movimento contracorrente ao 
neoliberalismo e às posturas centralizadoras de currículo que influenciam as políticas curriculares 
desencadeadas na América Latina; é assumir a potencialidade da afirmação identitária para o combate 
do sistema capitalista.  

Palavras-chave: Educação Comparada; Currículo de Matemática; Políticas Curriculares. 
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1 Essa frase pertence ao livro Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985, de Brazão Mazula (1995, p. 
97). 

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 1506 

INTRODUÇÃO 

No período colonial o nativo foi caracterizado, pelo colono, considerando três categorias, 

relativas ao nível de alfabetização/escolarização, nomeadamente: “Indígena; destribalizado e 

assimilado”. No período pós-independência a tribo continuou a ser significada como uma ameaça 

aos projetos nacionalistas. Dessa forma, indígena, destribalizado, assimilado, assim como tribo são 

categorias que assumiram sentidos pejorativos. Carregados de estereótipos que, com Bhabha 

(2019), busco entender como processos discursivos marcados por relações hierárquicas e 

classificatórias para deslegitimarem o outro significado como uma diferença que ameaça.  

No estudo busco entender a produção de estereótipos de uma perspectiva pós-estrutural, 

investigando as formas pelas quais uma concepção de sujeito moderno/humanista concebido como 

“centrado, racional e coerente” se impõe como a forma mais adequada de ser e estar no mundo. 

Uma identidade a partir da qual o “outro” é pensado, categorizado em um sistema de hierarquias 

que desqualifica o diferente, aquilo que escapa, como se fosse possível o “homem 

[ocidental/civilizado] ser a medida de todas as coisas2”/de outros homens [não 

ocidentais/civilizados]. Essa perspectiva binária e essencialista procura a todo o momento 

inviabilizar a diferença sem, no entanto, conseguir, pois, “a enunciação da diferença cultural 

problematiza a divisão binária de passado e presente, tradição e modernidade, no nível de 

representação cultural e de sua interpelação legítima” (BHABHA, 2007, p. 64). 

A partir dos referenciais teóricos pós-colonial proposto por Homi Bhabha para pensar a 

cultura e a diferença, e Elizabeth Macedo para refletir sobre o processo de produção curricular, 

problematizo todo o esforço realizado pelos projetos educacionais moçambicanos, nos períodos 

acima apresentados, cujas pretensões foi/é de invisibilizar a diferença, e com isso favorecem a 

produção de identidades estereotipadas. Argumento que tais pretensões sejam marcadas por 

violências e exclusões, elas não podem se realizar plenamente porque toda a cultura é diferença em 

si. Como afirma Bhabha (2019), tomar a cultura como diferença significa que “o ato de enunciação 

cultural – o lugar de enunciação – é atravessado pela différance da escrita”, fato importante na/para 

a produção de sentidos abertos, em expansão (p. 64).  

 
2 Essa máxima é atribuída ao filósofo grego Pitágoras.  
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O material empírico para esta análise foi a legislação educacional moçambicana nos 

períodos delimitados e os discursos políticos e acadêmicos tais como Mazula (1995); Cabaço, 

(2007), produzidos a seu respeito.  

EDUCAR PARA DESTRIBALIZAR E CONSTRUIR A CIDADANIA PORTUGUESA/NAÇÃO 

MOÇAMBICANA 

Sem pretender reescrever a história de educação de Moçambique, muito menos voltar ao 

passado/aos documentos como se tivesse existência prévia, compreendi que o ensino colonial tinha 

vários objetivos, que depois de várias leituras, me permitiu mapeá-los: primeiro atrasar a construção 

de uma consciência da condição de colonizado e criar divisões entre as tribos a fim de evitar 

“manifestações/união/convulsões sociais” (embora tal fim não foi plenamente possível pois houve 

várias manifestações e revoltas populares); segundo, formar trabalhadores (e não intelectuais para 

impedir a constituição de ideias nacionalistas capazes de questionar o status quo colonial) para 

servirem os interesses industriais, agrícolas e comerciais dos colonos (mesmo nestas condições 

houve a formação de intelectuais através de organizações que não comungavam de todo com os 

ideais coloniais, por exemplo, a Missão Suíça3); e, terceiro criar uma elite assimilada para poder 

constar nos relatórios de índice de desenvolvimento humano exigidos pelas organizações 

humanitárias internacionais (pois em 1975 quando os nacionalistas assumiram o governo do país a 

taxa de analfabetismo rondava os 94%” (GASPERINI, 1989: 12) em um sistema educativo que 

cobria pouco mais de meio milhão de alunos de uma população de dez milhões de habitantes). 

Neste âmbito, a política educacional do colonialismo português teve como foco a construção 

de um discurso que visasse edificação e perpetuação de hierarquias culturais por meio de 

segregação racial, em que os colonos se apresentavam como os mais cultos e no topo da pirâmide. 

Essa política segregacionista foi legitimada pela lei colonial nº 238, de 17 de Maio de 1930 que, 

dentre vários aspectos destacava a idéia de separação do sistema de ensino de brancos e negros, 

argumentando que “as crianças africanas4 […] ao chegarem à idade escolar não se encontram nas 

mesmas condições das crianças européias ou assimiladas da mesma idade e por isso não podem 

frequentar, desde logo, o ensino primário elementar” (MAZULA, 1995, 80), mas os brancos sim. 

Tais dificuldades das crianças moçambicanas estavam associadas a desvalorização das línguas 

 
3 Ver Severino Elias Ngoenha. Estatuto e Axiologia de Educação em Moçambique: o paradigmático questionamento da 
Missão Suíça. Maputo: Livraria Universitária, 2000. 
4 Perante a lei existiam cidadãos e subtidos, perante a sociedade branco e negros, perante a política colonizadores e 
colonizados, perante ao ocidente civilizados e primitivos, tudo se resumindo numa Violência linguística. 
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nativas (que para elas eram línguas maternas) nas políticas curriculares do governo colonial, como 

também, mais tarde, no governo nacionalista liderada pela Frente de Libertação de Moçambique 

(FRELIMO). 

Segundo Ngoenha (2000, p. 73), o colonialismo português permitia que “só a religião 

pod[ia] ser ensinada em línguas indígenas”. A educação neste contexto tornou-se um espaço de 

extrema violência, em que as tentativas de invisibilizar a diferença foram e tende a ser uma política 

que perdura até aos dias de hoje. Naquele período as crianças nativas eram “obrigadas a aprender, a 

ler e a escrever numa língua que não era a sua […] pior, uma língua que não era falada nem 

compreendida pela quase totalidade das populações de Moçambique” – o português (p. 74). É nesse 

contexto que as categorias de indígenas; destribalizados e assimilados [que assumo como 

produções discursivas no processo de construção de identidades estereotipadas] emergem como 

etapas as serem percorridas pelos nativos no âmbito escolar, visando a sua “inserção no mundo 

civilizado”. 

 Assim, segundo o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e 

Moçambique (EIPPGAM), no seu artigo segundo refere que:  

Consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra ou seus 

descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a 

ilustração e hábitos indivíduas e sociais pressupostos para a integral aplicação do 

direito público e privado dos cidadãos portugueses. […] Consideram-se igualmente 

indígenas os indivíduos nascidos de pai e mãe indígena em local estranho àquelas 

provinciais para onde os pais se tenham temporariamente deslocado (PORTUGAL, 

1954, p. 201). 

Pela forma como as categorias de indígena/nativo, de destribalizado e de assimilado foram 

“organizadas” na literatura e educação colonial, remetem-nos a pensar em uma certa hierarquia, em 

que na posição inferior está o indígena como sendo a categoria mais próxima do selvagem5 (se 

quisermos usar os termos antropológicos propostos pela teoria evolucionista6), seguido de 

destribalizado como significando barbárie7 e, por último – na posição superior, a de assimilado 

 
5 Para os evolucionistas esta etapa é caracterizada pela ausência de objectos de cerâmica, pelo uso do arco e da flecha. 
6 Na obra Anciety Society, o antropólogo evolucionista Lewis Morgan (1818-1881) defende que todas as sociedades se 
desenvolvem a partir de uma linha única – evolução unilinear, tendo popularizado “a sequência dos três estádios – 
Selvajaria, barbárie, e civilização” (PANOFF; PERRIN, 1973, p. 121-122). 
7 A teoria Evolucionista associa a barbárie à Idade da cerâmica e dos instrumentos de ferro. 
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como equivalente ao homem civilizado8. Entendo que essa associação é a interpretação que produzo 

a partir das leituras que faço dos documentos com os aportes teóricos que sustentam o estudo. Nessa 

interpretação não busco produzir qualquer juízo de valor, mas procuro identificar sentidos presentes 

nos documentos com a compreensão de que o social é uma construção mediada pela linguagem e a 

cultura é uma enunciação perpétua que produz sempre a diferença. Considero o discurso do 

EIPPGAM segundo o qual os indígenas não eram considerados cidadãos pois não possuíam os 

hábitos e costumes portugueses (PORTUGAL, 1954), uma construção própria da teoria 

evolucionista que procura hierarquizar identidades estereotipadas.  

 A segunda categoria denominada destribalizado foi definida por Marcello Caetano9 em 

1941 e passou a fazer parte do EIPPGAM em 1954. Para Curto e Cruz (2015), Caetano concebeu a 

categoria destribalizado para significar:  

[...] indivíduos que, sendo negros ou mestiços, adquiriram um verniz externo de 

civilização e se colocaram em rebeldia contra a disciplina tribal, repudiando as 

autoridades e os usos e costumes indígenas, mas sem terem assimilado concepções 

fundamentais da moral e da técnica do colonizador, pelo que, não sendo em rigor 

indígenas, também seria inexacto considerá-los não indígenas (CURTO; CRUZ, 2015, 

p. 128) 

 No fragmento fica explícito como a tribo é significada como ameaça aos projetos (de 

padronização cultural; educacional e de construção de nação) colônias e nacionalistas. Uma 

significação que contribuiu muito para que as políticas curriculares tomassem, por exemplo, a 

língua portuguesa como língua de ensino e de construção de cidadanias quer portuguesa, quer 

moçambicana. Ao destribalizado lhe era “exigido” o “afastamento”10 dos seus hábitos e costumes, 

das suas línguas nativas, bem como da linguagem própria da sua tribo, visando a sua ascensão à 

categoria de assimilado. “Reconhecia-se agora que o “destribalizado”, se não era completamente 

ocidental, europeizado, também não estava totalmente segregado dos costumes tribais” (CURTO; 

CRUZ, 2015, p. 140), o que mostra que os processos de controle e resistência são marcados por 

constantes negociações, ainda que as relações de poder sejam assimétricas.   
 

8 Os evolucionistas associam esta etapa à invenção da escrita; da pólvora; da bússola; do papel; da imprensa; da 
máquina e da indústria. 
9 Nascido 1906 em Portugal em e falecido no Rio de Janeiro em 1980, foi jurisconsulto, político e último chefe do 
governo do Estado Novo em Portugal. 
10 A ideia de afastar o nativo dos seus hábitos, costumes e língua soa como se essas construções culturais tivessem 
existência própria e prévia. Numa perspectiva pós-colonial, a cultura é entendida como diferença em si ou enunciação, 
isso é, não tem fundamento, essência ou uma estrutura a partir do qual se possa definir algo, daí a impossibilidade de 
separar os nativos/indígenas dos seus hábitos e costumes por serem constitutivos do seu modus vivendis. 
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  A terceira categoria designada de assimilado é o resultado do procedimento de assimilação, 

entendida como “[…] um processo de alienação cultural e forma de encobrir o racismo, ou melhor, 

forma cultural de dividir mais os indígenas” que “consistia no reconhecimento oficial da entrada de 

um homem [e mulheres] na comunidade lusíada” (MAZULA, 1995, p. 97) a partir da conclusão de 

um certo nível de instrução/educação/escolaridade. Baseando nas leituras feitas até aqui, argumento 

que a política educacional orquestrada pelos colonos só possibilitava ao nativo/indígena tornar-se 

assimilado depois de um processo longo, sinuoso e demorado, em que a tal cidadania portuguesa 

apenas se alcançava na idade adulta, depois de concluída a escolaridade obrigatória. Enquanto para 

o colono a cidadania era adquirida logo na nascença, para o negro/nativo esse “privilégio” dependia 

do seu sucesso escolar. Por isso, o ensino para os negros/indígenas subdividia-se em: 

1) Ensino Primário Rudimentar, com três classes previsto para sete, oito e nove anos 

de idade no ingresso; 2) Ensino profissional indígena, que, por sua vez, se subdividia 

em (I) escola de Artes e Ofícios com quatro classes, destinada a rapazes […] prévia a 

permanência de dois a três anos em cada uma das três primeiras classes, uma vez que 

a permanência na última (a 4ª) era de «tempo ilimitado» […] (II) Escolas Profissionais 

Femininas com duas classes” (MAZULA, 1995, p. 81). 

Para “ascender” a categoria de assimilado, o indígena/nativo devia ser capaz de se expressar 

(ler e escrever) corretamente em português, bem como adquirir os hábitos “individuais e sociais” e 

costumes portugueses “de modo a poder viver sob a lei pública e privada de Portugal” (p. 98). O 

fato de concluir certo nível de instrução/educação/escolaridade não era suficiente para “ascender” a 

essa categoria, pois, precisava provar através de “certificados dos administradores dos concelhos ou 

circunscrições onde o indivíduo tenha residido nos últimos três anos” (PORTUGAL, 1954, p. 222). 

Neste contexto, José Cabaço (2007, p. 165 apud MOREIRA, 1977, p. 192) refere que “vítimas de 

uma situação contraditória, os ‘assimilados’ eram e não eram africanos e/ou europeus, pretos 

(selvagens) e/ou brancos (civilizados), cidadãos de primeira e/ou uma categoria inferior indefinida, 

moçambicanos e/ou portugueses”. 

Para a nossa abordagem fica claro que há contradições entre a perspectiva “estrutural” se 

quisermos chamar as três categorias acima apresentadas (que parece terem sido definidas a priori, 

como se tivessem existência prévia) e a perspectiva pós-colonial proposta por Bhabha (em que o 

social não tem uma existência prévia, mas se constitui através de processos a posteriori; como o 

devir; o diferir). Contudo, a nossa luta é exatamente colocar em questão tais categorias, a partir de 

defesa de que elas jamais iriam/irão se realizar como projeto, considerando que nenhuma 

palavra/categoria tem a capacidade de fechar sentidos que o tempo todo emerge. Sendo o currículo 
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um espaço de enunciação cultural (MACEDO, 2006), às perspectivas essenciais/fundamentais/ 

estruturais são o tempo todo contestados, pois a diferença cultural “concentra-se no problema da 

ambivalência da autoridade cultural: a tentativa de dominar em nome de uma supremacia cultural 

que é ela mesma produzida no momento da diferenciação” (BHABHA, 2019, p. 70). Na sua 

apropriação, Macedo (2006, p. 106) explica que tomar o currículo como enunciação é considerar 

“um espaço-tempo de interação entre culturas” que permite “[…] estar na fronteira […] no limiar 

entre as culturas, […] em que o hibridismo é a marca e em que não há significados puros”. Por isso 

“a enunciação está sempre aberta a alteridade, obrigando à negociação constante com essa 

alteridade (que nos constitui)” (MACEDO, 2017, p. 551) e nos faz existir/dialogar como sujeitos e 

“objetos” de enunciação.  

Entretanto, no período nacionalista, a supremacia cultural que se procurou constituir foi 

através da ideia de nação que devia emergir a partir da morte da tribo. 

MATAR A TRIBO PARA CONSTRUIR A NAÇÃO MOÇAMBICANA 

 Em 1970, cinco anos antes da independência nacional enquanto decorria o enfrentamento 

militar entre colonizador e colonizado, Samora Machel, presidente da FRELIMO fez um discurso 

que passou a nortear o Sistema Nacional de Educação (SNE) aprovado pelas Leis: 4 de 23 de Março 

de 1983; e a nº 6 de 6 de Maio 1992. Tal discurso se resumiu no slogan/celebre frase “morra a tribo 

para que nasça a Nação” (MAZULA, 1995, p. 105). Cinco anos depois da independência nacional, 

o discurso foi repetido da seguinte forma: “nós matamos a tribo para fazer nascer a nação11” 

(LIMA, 2016, p. 19), como se a tribo tivesse sido, de fato, exterminada do seio dos moçambicanos. 

Uma das formas usadas para dar a sensação de que esse discurso de tentativa de invisibilizar a 

diferença cultural foi bem sucedido, foi por meio da difusão, “através do ensino, [d]a utilização da 

língua portuguesa contribuindo para a consolidação da unidade nacional” (MOÇAMBIQUE, 1983, 

p. 15), o que implicou tentativas de aniquilamento de várias manifestações culturais como por 

exemplo as línguas nativas. Como esse objetivo, o Governo/FRELIMO criou um sistema de 

controle que visava: 

Incentivar o combate ao uso da língua materna nos setores de vida e de trabalho 

coletivos tais como na produção, nos trabalhos manuais, na escola, no refeitório, nas 

reuniões, nas actividades esportivas e culturais e estimular o uso da língua portuguesa, 
 

11 Parece que esse discurso concorda com a ideia trazida por Stuart Hall (2005, p. 49) que refere que os centros de poder 
querem que “a lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, eram dadas à 
tribo, ao povo, à religião e à região” fossem “transferidas gradualmente, nas sociedades ocidentais à cultura nacional”. 
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língua de unidade nacional. Portanto não houve a diferença entre o regime colonialista 

e os “nacionalistas” quanto à questão das línguas e valores culturas nacionais. Ambos 

os encararam como empecilho contra seus interesses políticos e lutaram contra, 

silenciando assim a voz dos sujeitos sociais (COSSA, 2007, p. 71). 

 Expulso o colonizador, a tribo [e as línguas nativas] passa a ser significada como uma 

ameaça à construção da nova nação. Um inimigo a ser destruído. Dessa forma, Paredes (2014) 

afirma que para Samora Machel, o racismo, o tribalismo ou o regionalismo deveriam ser 

combatidos “com as mesmas armas que o colonialismo” (p. 145). Ora, o SNE aprovado em 1983 

durou até 1992, altura que foi substituída pela Lei nº 6/1992 de 6 de Maio12 que, tenta resgatar o uso 

das línguas nacionais para o contexto da educação, procurando “valorizar e desenvolver as línguas 

nacionais, promovendo a sua introdução progressiva na educação dos cidadãos” (MOÇAMBIQUE, 

1992: p. 8). Esse discurso produz em mim o entendimento de que as línguas nacionais são vistas 

pelos nacionalistas/governo como utensílios históricos ultra abstratos, o que contrasta com a idéia 

de vê-las como “práticas sociais historicamente situadas” (NHAMPOCA, 2015, p. 87) apud 

(SEVERO, 2014, p. 11) e discursivamente construídas. A ideia de introdução progressiva das 

línguas nativas no SNE “não saiu do papel”, mesmo com a aprovação, em 1995, da Política 

Nacional da Educação (PNE) (através da Resolução nº. 8 de 22 de agosto de 1995) que estabelece a 

“definição e aplicação das modalidades da introdução das línguas maternas como línguas de ensino 

das classes iniciais do EP1 (1ª e 2ª classes)” (MOÇAMBIQUE, 1995, p. 179).   

 Para finalizar, concluo dizendo que hoje, 17 anos depois da introdução piloto do ensino 

bilíngue em 2003 no ensino fundamental, tal iniciativa ainda continua num “estágio piloto”, pois 

parece desconfortável a perda de controle que as línguas nativas e outras manifestações culturais 

podem causar aos projetos de padronização cultural! 
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Resumo 

Neste pôster apresento os resultados preliminares da pesquisa/tese de doutorado em Educação em 
andamento no ProPEd, da UERJ. Trago as discussões teóricas sobre a produção de um 
assimilado/sujeito moçambicano a partir de políticas curriculares coloniais (1926-1974) e pós-
independência nacional (1975-2015), respectivamente problematizando suas pretensões de invisibilizar 
a diferença cultural. A partir de referenciais teóricos pós-colonial proposto por Homi Bhabha para pensar 
a cultura e a diferença, e de apropriações de Elizabeth Macedo para pensar o currículo como uma 
enunciação cultural, foram analisadas as legislações educacionais moçambicanas nos períodos 
delimitados e os discursos políticos e acadêmicos produzidos a seu respeito.  
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Esse painel foi elaborado a partir da experiência didática realizada em resposta ao projeto 

cultural escolar multidisciplinar sobre auto representação e história da escola intitulado “Quem é 

você? Eu sou Moyses”, sugerido pelo professor Erick Debossan e acolhido pela equipe pedagógica 

da Escola Municipal Vereador Moyses Ramalho da rede pública de Araruama/Rio de Janeiro. A 

proposta inicial do projeto buscou trabalhar a autorrepresentação audiovisual dos discentes como 

alunos da instituição e como sujeitos sociais. A equipe pedagógica sugeriu então que outros 

professores também elaborassem alguma atividade que relacionasse sua disciplina ao tema do 

projeto escolar. Enquanto professor de história, busquei em temas que convergissem com a proposta 

conceitual e pedagógica do projeto. Orientei minha abordagem para a possibilidade de trabalhar nas 

aulas de história questões de identidade, desdobrando o tema inicial. Essa associação foi motivadora 

do diálogo com os alunos para explicar minhas escolhas didáticas e temáticas e indicar que todo 

texto é transbordável, que as possibilidades de interpretação e (cria)ação sempre podem extrapolar o 

texto.  

O conceito de identidade apresentado a partir da reflexão sobre as frases do título do projeto: 

“quem é você?” e “eu sou”. Buscou-se apresentar o debate sobre a concepção do mundo como 

representação e como ocorrem os processos de identificação, a partir da alteridade e da atribuição 

de sentidos criados contextualmente. Trabalhando a ideia de que é através do discurso, entendido 

como todo processo de significação dentro do jogo político de disputas desiguais de produção de 

sentido num espaço-tempo, que o mundo e as identidades são criados e recriados em cada contexto 

que atuamos. 

A partir dessas considerações é apresentada a ideia de que a História é também 

representação, é a narrativa criada a partir de elementos que indicam a ação dos seres humanos no 

tempo e no espaço, como tudo a que atribuímos sentido sobre a experiência humana num contexto 

(Koselleck, 2006). Portanto, pensar sobre a escola, o bairro, a praça, os pontos de referência locais é 

também produzir História e atribuir significado complexo para os elementos que nos circundam no 

nosso cotidiano. 

Na teoria do discurso político de foco pós-fundacional o mundo é concebido como 

representação e o texto é definido como qualquer elemento social dotado de significado, sempre 

produzido no jogo político com uma alteridade, que ganha forma na enunciação do texto, mas 

nunca consegue completamente apagar as marcas de sua contingência e os processos de tradução 

desses textos, porque sempre ocorrem em espaços de indecidibilidade  caracterizados pelo conflito. 

Dessa maneira, é apontada a vulnerabilidade constitutiva do mundo como construção social em 
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espaços indecidíveis e, por isso, é preciso sempre suplementar os sentidos consolidados para manter 

sua sedimentação, buscando saturar significações e produzir consensos. Porém, como a 

suplementação de significados se dá na relação entre diferença e repetição, da repetição como 

diferença, toda hegemonia, entendida como consenso, traz em si uma fratura que não permite 

interromper por completo a tradução do mundo e dos textos. 

 A noção de currículo mobilizada busca desestabilizar consensos que consideram o currículo 

como um conjunto de conhecimentos selecionados a partir de uma cultura mais ampla para ser 

ensinado a todos, seja em nome de um projeto instrumentalista de inserção no mercado de trabalho, 

seja num projeto de transformação social e de formação de sujeitos críticos. Porque entendo que 

todas tentativas de apagar a contingência constituinte do mundo, explícita ou implicitamente, atenta 

contra a diferença e limita a experiência da alteridade. A relação existente entre currículo e ensino e 

entre currículo e conhecimento é problematizada, como resultado da maneira que as políticas 

curriculares centralizam seus argumentos em torno do significante conhecimento, como objeto 

definido fora do jogo político, o que acaba levando a concepções que reduzem a educação ao 

ensino, definindo a primeira pela segunda, e mantém o conhecimento como núcleo central dos 

textos curriculares.  

Concordo com Macedo (2013) e Biesta (2013) que para educar é preciso colocar o ensino 

sob suspeita, porém isso não significa abolir a dimensão do ensino, e sim descentralizar esse 

significante do cotidiano escolar e dos processos educativos. Algumas propostas desenvolvidas são 

estabelecer o currículo como instituinte de sentidos, como enunciação da cultura, como espaço 

indecidível em que a subjetivação ocorre através de atos de criação. 

Mesmo projetos críticos de currículo em função de conceitos como autonomia, 

emancipação, cidadania, democracia , mudança social, entre outros, podem limitar-se a projetos de 

ensino por conta da centralidade atribuída a um conjunto de conhecimentos como ferramentas para 

esses fins, definidos de maneira externa aos sujeitos e aos contextos, reduzindo a educação ao 

simples reconhecimento, com efeitos de controle sobre a diferença. Seja de matriz técnica e liberal, 

seja a partir de perspectivas críticas, parte considerável das teorias que estabelecem a centralidade 

do conhecimento consideram esse conceito como um produto histórico sócio-histórico inserível no 

currículo e passível de apropriação transparente, e não como prática de significação. 

Essa concepção de conhecimento, e sua centralidade nas políticas curriculares, sanciona a 

compreensão da educação como processo de reconhecimento no já dado (Macedo, 2017) através do 

controle da interpretação (Lopes; Borges, 2017) em práticas de contextualização que visam garantir 
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o estabelecimento de uma relação direta com o conhecimento (Lopes; Costa, 2018). Teorias 

curriculares tributárias dessa concepção, focando o ensino ou a aprendizagem, buscam expulsar o 

não controlável da educação, reforçando sua dimensão normativa. A questão central nesses 

currículos é a criação de estratégias generalizantes que “colapsam o conteúdo em processos 

demonstráveis, tornando a mensuração das performances não apenas possíveis, como desejáveis” 

(Taubman, 2009, p. 185 apud Macedo, 2017). Todo processo de aprendizagem concebido dessa 

maneira precisa ser demonstrável, mensurável (através de avaliações sistêmica como Prova Brasil e 

Pisa) e reconhecível de antemão, expulsando o não controlável, não dando espaço para o 

surgimento do inesperado e do imponderável (Biesta, 2012).  

Ao estabelecer as formas de reconhecimento, limitando o diferir mas possibilitando a 

mensuração, a atuação do professor assume forma de responsabilização por um projeto previamente 

elaborado, externamente definido. Porém, não se trata de abolir qualquer forma de conhecimento ou 

fundamento, e sim de reconhecer “a violência da norma não para a ela se contrapor de fora, mas 

para seguir se perguntando sobre as formas de ação do poder regulatório” (Macedo, 2017, p.548).  

Costa; Lopes (2018), problematizam a ideia de contextualização presente nos textos 

curriculares, entendida como outra forma possível de garantir a aprendizagem de conhecimentos e 

competências pré-definidos ao realizar operações que buscam inserir o conhecimento disciplinar 

curricular num dado contexto escolar. Nesse sentido, contexto é compreendido positivamente tanto 

pela delimitação de suas fronteiras, quanto pela expectativa de que a contextualização garanta um 

melhor aprendizado, como garantia de motivação através da construção de significado para/a partir 

da vida dos alunos, para a formação de sujeitos capacitados a decidir conscientemente, a agir 

criticamente. Nessa visão, a escola é vista como contexto de aplicação dos conhecimentos, porém, a 

prefixação dos contextos como caminho para a garantia do ensino e da aprendizagem impede o 

imprevisto.  

Remeter um texto a um dado contexto é uma forma de tentar limitar sua significação, de 

proporcionar uma base que ofereça garantias de interpretação. Não há um sentido original ao qual 

se possa recorrer ou alcançar. Toda enunciação sobre um contexto, que busque contextualizar, é ela 

também contextualização. Logo, sendo a contextualização um tema recorrente nas políticas 

curriculares, é preciso sempre apontar a educação como práticas de tradução contextuais em 

espaços indecidíveis¹.  

A ideia de conhecimento, presente nos textos de políticas curriculares como os PCNs e as 

DCNs, como elemento fundamental do que se entende por currículo e educação (em sua concepção 
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de ensino) direciona ao contexto/contextualização uma possibilidade e uma metodologia que 

garanta a oportunidade para a formação de competências e habilidades. Correlaciona também a 

ideia de conhecimento com conteúdo curricular, mas questionando a segmentação disciplinar e 

propondo um conhecimento integrado e integrador, garantido por estratégias de 

interdisciplinaridade, temas integrados, temas transversais, entre outros significantes, através da 

aplicação contextual desses conhecimentos, através da contextualização, o que permitiria preencher 

a lacuna existente entre teoria e prática, produzindo um sujeito que domine o conhecimento 

classificado como necessários para ser aplicado em outros contextos presumidos, como a sociedade 

e o mundo do trabalho. Apesar dessa visão demonstrar uma perspectiva mais complexa da 

educação, ainda assim, está centralizada em torno do conhecimento normativo e heterônomo, ao 

qual o aluno tem o direito de acesso, mas não o de produção. O risco dessa concepção é limitar 

construções contextuais possíveis surgidas do imponderável da vida social e nos momentos 

imprevistos dos processos educacionais. Costa, Lopes (2018) apontam que isso permite a leitura de 

que o conhecimento defendido é produzido e definido externamente ao contexto e direcionado para 

uma “função contextual” que possibilite tornar a escola “capaz” de produzir sujeitos “capazes” de 

(vir) a ser (idem, ibidem, p.312). 

Todo o desconstrucionismo apresentado nesse artigo não pretende caminhar ao 

irracionalismo, à rejeição de qualquer conhecimento herdado, ao relativismo desmedido, porque 

entendo que todo conhecimento, todo significado, precisa estar embasado num fundamento 

epistemológico. Portanto, me posiciono tanto pelo antirelativismo, que enxerga a validade geral dos 

saberes, levando a embasar-se num outro fundamentalismo, a generalidade, quanto pelo 

antirrealismo, contrário a concepções universais, das definições estruturais, do essencialismo, do 

normativismo ou qualquer tentativa de limitar a tradução, a interpretação. 

Seguindo a ideia de que as construções de identidades ocorrem relacional e contextualmente, 

os temas abordados nas aulas de história foram a história local e memória. Sugeriu-se aos alunos 

que realizassem uma atividade na qual eles pesquisariam como ocorreu a construção de memórias e 

sentidos locais, através de entrevistas com moradores antigos, da investigação sobre a origem de 

nomes de ruas, praças, bairros e pontos de referência locais. Visando estimular o trabalho dos 

alunos e evitar um uso direto de textos online, o objeto formal de avaliação seria uma redação 

relatando todo o processo de investigação e as descobertas encontradas. Um aluno apresentou um 

texto sobre a história da origem de Araruama, copiado da Wikipédia e falando sobre povos 

indígenas que habitaram esse território (o município possuí sítios de sambaquis e um museu 
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arqueológico). Ao que respondi, que o material apresentado poderia ser considerado como uma 

etapa do trabalho, porém, o combinado tinha sido uma redação. Em meio às dúvidas sobre o modelo 

de escrita pedido, vem a pergunta provocativa deste aluno de 14 anos do 9º ano do Ensino 

Fundamental: “professor, posso inventar qualquer história?”. Toda a experiência didática realizada 

realmente permitiu tal questionamento.  

A resposta dada ao aluno no contexto da sala de aula foi de que ele poderia inventar o que 

quisesse, mas que articulasse com o que foi debatido em aula. No dia seguinte, o aluno traz um 

texto no qual ele narra uma história fictícia sobre a origem de Araruama. Nessa história, o aluno 

fala que é o cacique quem tem o poder de dar nome a tudo e a todos, e explica a origem do nome 

Araruama a partir da história de povos indígenas que tiveram seus caciques mortos pelos invasores 

portugueses, e por isso buscavam formar e nomear uma nova “cidade”, uma nova tribo. Dessa 

maneira, o nome Araruama teria vindo da sobreposição do nome Araru, segundo o aluno, o nome 

pelo qual os indígenas eram conhecidos porque havia muitas araras em seu território, com o sufixo 

Ama, porque os indígenas teriam percebido coletivamente que o que eles mais gostavam de fazer 

era amar. De maneira inadvertida e não presumida, o aluno articulou em seu processo de produção 

contextual de significação diversos temas e concepções desenvolvidos em aula, que costumam fazer 

parte da fundamentação epistemológica e didática, mas que nem sempre se apresentam como tema 

principal da aula, demonstrando a importância de concebermos o currículo, a avaliação e os 

processos educacionais como atos de tradução em espaços indecidíveis. 

Assim, uma resposta possível à pergunta do título, numa perspectiva pós-fundacional, é que 

pode, sim, escrever qualquer coisa, porém, não é qualquer coisa que é válida, mas é sempre 

necessário responder qualquer coisa como potencialização de espaços abertos à negociação e ao 

diferir na direção de uma educação (des)construtivista. Questionando fronteiras disciplinares, 

tornando estranho o que parece familiar. Construindo práticas de significação contextuais (Costa; 

Lopes, 2018), descolonizando hegemonias (Macedo, 2017), realizando um investimento radical em 

processos interpretativos (Borges; Lopes, 2017) de decisões políticas (Laclau, 2011), levando à 

acentuação do político, a uma hiperpolitização (Mouffe, 2017) na qual os sentidos estão sempre 

sendo negociados relacional e contextualmente sem garantias, assumindo a educação como risco 

para possibilitar a emersão do inesperado (Biesta, 2013), tomando qualquer consenso como 

sedimentações de particularidades que se universalizam, mas que está sempre sujeito ao 

deslocamento porque é sempre tradução, como repetição aditiva da differánce (Derrida, 2008).  
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Notas de fim 

¹ Derrida (2001) define tradução como iteração, como repetição aditiva e suplementar na disseminação do sentido na 
enunciação, que sempre é alterada nessa repetição e, por isso, não é possível manter intacta a significação do que se 
pretende produzir e, por isso, toda produção de sentidos é realizada em espaços indecidíveis, sempre sujeitas à 
diferença. Dessa maneira, essa definição de tradução, como forma de estar e criar o mundo entendido como texto, freia 
quaisquer aspirações homogeneizantes de (con)textualização. Não há conhecimento, consciência, controle absoluto do 
sentido, ou limites e propriedades do contexto, há apenas um movimento de disseminação generativa de novos sentidos 
e é no conflito e negociação desses sentidos que nos tornamos sujeitos.  
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Resumo 

Entendo a sala de aula como espaço para privilegiar processos de subjetivação como resultado da 
tradução de significados através do diferir (Derrida) e da decisão política (Laclau). Defendo processos 
educativos que assumam constantemente a contingência do mundo dos significados e que explicitem 
toda prática como atribuição de sentidos fraturada, porque constituída pela negociação e alteridade.  
Dessa maneira, a pergunta provocadora presente no título, evocada a partir de uma experiência de sala 
de aula, apresenta questionamentos tanto sobre as políticas curriculares quanto sobre os processos de 
avaliação. Seguindo os trabalhos de Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, reconhecimento e 
contextualização, considerado como projetos, são tentativas de suturar a contingência ontológica do 
processo de interpretação, são tentativas de controle da significação do mundo e de controle do 
imprevisto/do risco quanto ao sucesso de processos educativos e o alcance da dita educação de 
qualidade, seja por meio dos sistemas centralizados de avaliação, pela organização curricular por 
competências ou também por meio do significante conhecimento. A educação defendida aqui, 
contudo, busca se estruturar justamente sobre esse risco (Biesta) para dar visibilidade a experiências de 
estar com o outro e construir demandas. Dessa maneira, o objetivo da experiência didática apresentada 
é projetar experiências curriculares construídas contextualmente, atendendo demandas e necessidades 
que não são homogêneas e que apontem para a importância de práticas de significação contextual e a 
consequente contingência da realidade social discursivamente construída, através de um projeto 
pedagógico desenvolvido numa turma de ensino fundamental da rede pública. Portanto, as conclusões 
apresentadas nesse texto são resultado de algumas experiências práticas do cotidiano de uma sala de 
aula e apontamentos para outras práticas educacionais possíveis. 

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Teoria do Discurso; História: Memória e Identidade. 
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INTRODUÇÃO 

Inicio este projeto de pesquisa entendendo-o como tentativa precária de pensar a relação 

entre currículo, sexualidades e normatividade enquanto performances que se retroalimentam em um 

emaranhado complexo de normas. Trata-se de uma proposta de desvelamento do currículo escolar 

que ora sinalizará para caminhos bifurcados ora deparará-se com a impossibilidade de compreensão 

frente aos desafios característicos deste campo de pesquisa. 

Segundo a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(ABGLT) 73% dos jovens entre 13 e 21 anos identificados como LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Travestis), sofreram agressões verbais na escola em 2015 motivadas por sua orientação 

sexual; 60% dos 1016 jovens ouvidos no Brasil sentem-se inseguros na escola por causa da sua 

orientação sexual e 53,9% dos estudantes afirmam nunca terem presenciado a intervenção de 

professores diante de comentários homofóbicos. Estatísticas como esta respaldam a importância de 

aprofundamento na busca por respostas que potencializem o debate político-epistemológico acerca 

dos problemas enfrentados por pessoas configuradas socialmente como corpos inconformes. 

Dito isto, recorro aos caminhos teóricos-filosóficos, acessados através do cruzamento entre 

os conceitos de currículo, sexualidades e normatividade, para perceber que uma discussão radical 

sobre esta temática exigiria de mim a imersão em mais três categorias recorrentes na revisão de 

literatura iniciática: Corpo, Performatividade e Diferença, conceitos que se revelaram veredas para 

a tessitura do problema de pesquisa que aqui se alinhava com o movimento de aprofundamento 

epistemológico acima citado: Como as performatividades curriculares da Escola Modelo Joaquim 

Silva Dantas instituem e são instituídas por normatividades sexuais em disputa?  

Na busca por possibilidades de respostas recorro a pistas corporificadas nas seguintes 

questões: Como os aparatos regulatórios presentes nos atos de currículo relacionam-se com a 

agência dos sujeitos? Como a potência presente nos atos de currículo, a partir das performances 

instituintes, atravessam o currículo? Como corpos inconformes em aliança podem mobilizar 

performatividades curriculares orientadas por não normatividades sexuais? 

Ainda sobre o problema de pesquisa é importante salientar que este se desdobrará em um 

projeto de intervenção, proposição que emerge de minha inquietação/afetação ao presenciar, 

enquanto coordenadora pedagógica da rede municipal de ensino, a aparente naturalidade com que 

as violências contra as pessoas lidas como “diferentes” são reproduzidas. 
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SEÇÕES DO TRABALHO 

Nesta seção parto da premissa de que alcançar o conceito de currículo é uma empreitada 

possível apenas quando como bem lembra Lopes e Macedo (2011, p.19), apontamos “para acordos 

sobre os sentidos de tal termo, sempre parciais e localizados historicamente”. Nessa perspectiva, 

sigo compartilhando com Macedo (2017, p.539),“a Teoria do Currículo como discurso normativo 

que delimita o que pode ser significado como Currículo” em uma leitura não determinista. 

Dito isto, pergunto-me se sobre as fronteiras desta delimitação. Seria possível amordaçar o 

currículo se o mesmo, na perspectiva castoriadisiana, é atravessado instituintemente por dentro? 

Sem a pretensão de encerrar esta discussão, mas acreditando ser possível aprofundá-la ao 

longo da pesquisa em curso, recorro a uma rede de conceitos que se esticam e entrelaçam-se em 

busca de sustentação - ou desconstrução. Aqui ensaio um diálogo com Cornellius Castoriadis 

(1975) e sua visão sobre o poder do instituinte enquanto criação humana que atravessa as 

normatividades alterando o instituído por dentro. Trata-se de pensar a escola e seus currículos como 

disputa entre a história feita e a história se fazendo. 

Nesse sentido, aciono rastros e sombras de leituras reconhecidamente iniciáticas, e através 

delas lanço-me no exercício precário de pensar a agência dos sujeitos de sexualidades inconformes 

cujas vidas, supostamente, não cabem no Currículo e sua implicância na constituição das 

performatividades curriculares. 

Argumento apoiada em Macedo (2007) que as sobredeterminações traduzidas em modelos 

que direcionam a sexualidade desencadeiam pulsões subversivas que se corporificam na agência 

dos sujeitos. Assim não há como se falar em posições fixadas quando “há sempre um “a mais” de 

sentido que escapa, o que constitui o discurso como um campo de indecidibilidade”. (Macedo, 

2007, p.48) 

Ouso dizer que tal qual uma implosão que se aproxima sem avisos, sem que possamos nos 

preparar, as normatividades sexuais dissidentes performatizadas na escola, a agência dos sujeitos, 

implodem o instituído. Não se trata de pedidos de autorização para existir. Estes corpos existem 

embora em um jogo assimétrico de forças e tecem com suas subjetividades o cotidiano escolar, logo 

estão no currículo para além das vontades políticas ou dos acordos pactuados. Não se pode perder 

de vista, aqui aciono a obra de Laclau e Mouffe, que os discursos, onde a realidade se constitui, são 

contingentes e temporários em contínua articulação, deslocamento e nova articulação, o que 

significa dizer que o currículo não dissonante é uma ficção. 
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Isto abre possibilidades para compreendermos como os corpos inconformes em aliança 

podem mobilizar/potencializar performatividades curriculares orientadas por normatividades 

sexuais dissidentes (Butler, 2018). Antes, porém, suspeito ser necessária uma aproximação com o 

conceito de corpo, aqui entendido a partir do pensamento de Le Breton (2003, p.11) como “uma 

espécie de escrita viva no qual as forças imprimem “vibrações”, ressonâncias e cavam “caminhos”. 

O sentido nele se desdobra e nele se perde como num labirinto onde o próprio corpo traça os 

caminhos”. Nesta perspectiva, defendo que são estes caminhos cavados por corpos inconformes que 

nos permitem pensar as normatividades sexuais dissidentes como instituintes de performatividades 

curriculares. Para além disso, permitem-nos enxergar pelas brechas do “labirinto” as ressonâncias 

provocadas pelas “vibrações” de corpos subversivos”, estes abalos sísmicos que nos fazem lembrar 

que o currículo está fundado sobre uma base instável e provisória. 

Neste horizonte, vislumbro as veredas metodológicas a serem percorridas até a parcial 

compreensão de como as performatividades curriculares do Colégio Modelo Joaquim Silva Dantas 

instituem e são instituídas por normatividades sexuais em disputa. 

Pensar este processo de pesquisa, sinônimo de fazer ciência, é concordar com Cecília 

Minayo (2012) quando esta afirma que as pessoas que fazem pesquisa devem trabalhar 

simultaneamente com teoria, método e técnicas cuidando para que este tripé se condicione 

mutuamente evitando contradições epistemológicas que podem resultar desde a fragilização da 

pesquisa até a invalidação de seus resultados. 

Sob estas premissas, defendo o paradigma epistemológico pós-moderno numa perspectiva 

pós-estrutural a partir de Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Entendo ser este o veio que mais se 

aproxima da condição precária, cambiante, aberta e contaminada sob a qual emerge este projeto de 

pesquisa. Um estudo que se constitui na abertura inventiva e criadora, conceito tomado de 

empréstimo da obra Derridariana, para pensar o objeto de pesquisa para além de estruturas 

totalizantes o que não significa abrir mão do rigor científico, aqui possível e desejável, mas 

reconhecer que há sempre algo que nos escapa. 

E assim, pelas lentes pós-estruturais reconheço a imprescindibilidade de embrenhar-me nas 

teias de relações conceituais que produzem o objeto desta pesquisa em um movimento descritivo 

entendendo, através de Deleuze, que ciência é criação de pensamento logo não há a verdade 

definitiva a ser revelada ou descoberta. Sem esta pretensão e admitindo que a questão aqui proposta 

não se fecha, mas desdobra-se atenta à historicidade, esta constitutiva de sentido, elejo a abordagem 

metodológica qualitativa na expectativa de compreender o que escorrega pelas brechas dos sistemas 
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quantificáveis. Suspeito ser importante reafirmar que nesta abordagem epistemológica/ 

metodológica, compreensão é incompletude, “tanto a dos nossos entrevistados, que têm um 

entendimento contingente e incompleto de sua vida e de seu mundo, como a dos pesquisadores, pois 

também somos limitados no que compreendemos e interpretamos” (Minayo, 2012, p.623). Logo 

aproximar-me do campo de pesquisa é lembrar que este se constitui em um jogo assimétrico de 

poder, continuidades, conflitos e contradições. Neste jogo, lembra-nos Nietzsche, por mais que nos 

aproximemos quando retiramos uma máscara, sob ela uma outra máscara se revela sem que seja 

possível alcançar o rosto enquanto completude. 

Sob esta perspectiva, afasto-me alguns passos do grupo focal enquanto dispositivo de 

pesquisa para logo adiante encontrar-me em uma de suas dissidências, esta denominada Grupo de 

Experiência. À exemplo de Deleuze que extrai da forma de pensar artística elementos para a 

constituição de seus conceitos filosóficos o Grupo de Experiência utiliza-se de obras de arte para 

criar uma ambiência potencialmente capaz de produzir sensações, perceptos e afetos, acreditando 

que a arte, mais do que as outras formas de produção de pensamento, põe-nos em crise em um 

movimento de potencial abertura para a produção de informações. Arrisca-se no campo das 

incertezas ao assumir os textos produzidos enquanto material complexo, contextualizado, sem 

imposição de permanências, entendendo as rotas de fuga da fala como aspectos a serem 

considerados na análise afinal, aqui, as garantias hipotéticas não existem o que significa dizer que o 

objeto de pesquisa também está sujeito a mudanças. Rompe com a dicotomia entre pesquisador/a e 

pesquisados/as. Segundo as autoras pesquisadoras que escrevem sobre este grupo, Íris Verena 

Oliveira e Rosane Meire Vieira de Jesus, nele não existe um sujeito que fala, mas um corpo 

polifônico do qual também participa a pessoa que pesquisa.   

Já na análise de dados assumo a análise crítica de discurso a partir de Laclau e Mouffe. 

Compreender o problema desta pesquisa - como as performatividades curriculares instituem e são 

instituídas por normatividades sexuais em disputa - perpassa pelas relações conceituais 

estabelecidas entre o instituído e o instituinte o que aproxima-me do diálogo entre os discursos 

hegemônicos e antagônicos a serem localizados nos textos produzidos, um procedimento 

característico da análise crítica e referenciado na Teoria do Discurso dos autores supracitados. Para 

além disto, a análise crítica de discurso ganha ares de centralidade ao permitir, através das falas e 

escritas evidenciadas, a visibilização do objeto de pesquisa pelas lentes dos sujeitos que o 

vivenciam. Optar pela abordagem qualitativa como por este conjunto procedimental crítico é 
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dobrar-me ao rigor da ciência sem desconsiderar a diferença, os entre-lugares, as contradições e 

insurgências. 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, reconheço que é possível pensar o Currículo como performatividades 

curriculares instituídas também por sexualidades inconformes que em um jogo de forças 

assimétricas fissuram  as narrativas hegemônicas e nos permitem vislumbrar corpos em aliança que 

organizados em assembleias ou não, reivindicam legitimação, questionam como afirma Macedo 

(2017, p.551) as formas diferenciadas como as normas precarizam a existência destes corpos sem 

abrir mão da precariedade que os constitui. 

Por conseguinte, é importante registrar que meu intuito com as recorrentes referências ao 

currículo como ato forjado no instituinte não é restringir esta produção a uma lista de repetições 

mas reafirmar a possibilidade de leituras outras onde o currículo possa ser entendido como texto 

aberto e cambiante atravessado por sexualidades em constante disputa, sendo as normatividades 

sexuais dissidentes mais que espectros a reafirmar o currículo instituído . 
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Resumo 

O objetivo deste projeto de pesquisa é compreender como as performatividades curriculares do 
Colégio Modelo Joaquim Silva Dantas localizado na cidade de Euclides da Cunha, Bahia, instituem e 
são instituídas por normatividades sexuais em disputa. As questões que norteiam esta investigação são: 
Como os aparatos regulatórios presentes nos atos de currículo relacionam-se com a agência dos 
sujeitos? Como a potência presente nos atos de currículo, a partir das performances instituintes, 
atravessam o currículo supostamente hegemônico? Como os corpos inconformes em aliança podem 
mobilizar performatividades curriculares orientadas por normatividades sexuais dissidentes? 
Argumentamos que as sexualidades inconformes, imersas em um jogo de forças assimétricas, fissuram e 
desconstroem qualquer possibilidade de hegemonia curricular. Trata-se de pensar o currículo como 
disputa entre a história feita e a história se fazendo. Sem a pretensão de encerrar esta discussão, mas 
acreditando ser possível aprofundá-la ao longo da investigação em curso recorremos a uma rede de 
conceitos entrelaçados: currículo, normatividade, sexualidades, corpo, diferença e performatividade. 
Assumimos o paradigma epistemológico pós-moderno numa perspectiva pós estrutural a partir de 
Jacques Derrida e Julles Deleuze. A abordagem metodológica é qualitativa do tipo descritiva e o 
dispositivo de pesquisa constitui-se como uma dissidência do grupo focal denominada Grupo de 
Experiência que rompe com a dicotomia entre pesquisador/a e pesquisados/as apresentando-se como 
um corpo polifônico do qual participa também a pessoa que pesquisa. A análise de informações será 
mediada pela Análise Crítica de Discurso de Laclau e Mouffe. Esta pesquisa será desdobrada em um 
projeto de intervenção que vislumbra fomentar discussões a partir do currículo lido como práticas 
híbridas, fluídas e atravessadas por forças instituintes.  

Palavras-chave: Currículo; sexualidades; normatividade. 
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INTRODUÇÃO 

A escola é, por excelência, um dos principais espaços de formação para a cidadania e a 

socialização de crianças e adolescentes. Ela, no entanto, nem sempre se mostra capaz de lidar com 

as diferenças, em particular com as questões inerentes à sexualidade e a orientações sexuais não 

hegemônicas.  

As instituições educacionais tendem a “invisibilizar”, selecionar e até mesmo expurgar   

identidades, corpos ou desejos sexuais que não atendam aos papéis sociais dominantes. A 

pedagogia fixa nos corpos como “ferro quente na pele” quais são as condutas esperadas por parte de 

seus alunos e com isso, ambiciona a reprodução de uma “identidade hegemônica”, que nega ou 

subordina outras identidades, transformando-as em abjetas e por conseguinte crianças e 

adolescentes têm seus corpos “ensinados, disciplinados, avaliados, examinados, categorizados, 

magoados, coagidos e consentidos... (LORO,2016 p.17) 

Estudantes que demonstram qualquer comportamento fora do esperado se tornam alvos de 

brincadeiras jocosas, violência física ou simbólica, cambiando-os pedagogicamente em seres 

abjetos e poluentes (gays, lésbicas, travestis, transexuais, e todos os seres que fogem à norma de 

gênero), a desumanização do humano é fundamental para garantir a reprodução do heterossexismo 

(pressuposição de que todos são, ou deveriam ser, heterossexuais). A escola é uma das instituições 

centrais nesse projeto (BENTO,2011 p.4) 

Por intermédio de um conjunto de oposições binárias, o sistema de ensino produz a 

classificação e reifica as posições sociais que os corpos dos estudantes devem circunscrever: 

meninos/meninas, conhecimento/ignorância, heterossexual/homossexual, disciplina/indisciplina, 

feminino/masculino, valente/medroso, homem/bicha, certo/errado, azul/rosa e etc. A categorização 

binária torna-se um impedimento para que a escola desempenhe adequadamente uma de suas mais 

importantes funções sociais nos dias de hoje: contribuir para o fortalecimento de uma sociedade 

plural e democrática.  

 O estudo realizado em 2016 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) com alunos 

LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersex, 

agêneros, assexuados e mais) de todo o Brasil, demonstra que 60% dos estudantes entrevistados não 

se sentem seguros no ambiente escolar.  A insegurança e ou constrangimento afetam o desempenho 
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acadêmico, alunos que sofrem violência física ou simbólica tendem a faltar às aulas ou até mesmo, 

abandonar a instituição. 

Parece-nos que na escola, determinados assuntos são submetidos a seara dos “temas 

desautorizados” ou ainda estão “proibidos” na ação docente, por causar controvérsias em sala de 

aula ou problemas com as famílias.  Temas como: sexualidades, racismo, travestis, 

homossexualidade, sexo, homofobia, misoginia, transgênero e regulações de gênero. Esses assuntos 

são considerados excessivamente polêmicos, “tabus” que devem ser evitados a qualquer custo 

dentro da sala de aula. Essa atitude por parte dos professores e gestores promove a invisibilidade, 

violência e produz dicotomicamente “seres normais/seres abjetos”. 

OBJETIVO E METODOLOGIA 

A finalidade deste trabalho é identificar nos documentos que orientam a ação dos 

professores santistas proposições, fissuras ou espaços que promovam como propõe Paulo Freire a 

comunicação e não comunicados, para desconstrução do heterossexismo, e das classificações 

binárias que sujeitam as identidades a posições fixas, mediante uma educação bancária que 

reproduz a hegemonia que desumaniza os subalternos.  

Para tal tarefa utilizaremos o plano de curso do município que vigorou até o ano de 2019 e o 

Currículo Santista que passa a vigorar no ano letivo de 2020. Com a análise desses documentos, 

buscaremos conceitos que nos possibilitem subverter a lógica da hegemonia contida no texto. 

Termos como gênero, homossexualidade, transexualidade, homofobia, misoginia, transfobia e 

sexualidades, serão utilizados como descritores para identificar qual a visão do currículo sobre esses 

conceitos. 

ESTRANHANDO O CURRÍCULO 

Para o ano letivo de 2020 foi implantado o novo currículo santista, adotando como 

referencial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada em 2017. Por tratar-se de um 

currículo que entra em vigor no ano letivo que ainda não iniciou suas atividades escolares, antes de 

analisarmos os descritores no novo currículo santista, nos reportaremos ao plano de curso que 

vigorou na rede municipal até o ano letivo de 2019. 

No plano de curso de 2016, instrumento norteador do currículo que representa a concepção 

teórica das políticas públicas de educação das escolas municipais de Santos, no segmento do ensino 
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fundamental II, encontramos como habilidades a serem desenvolvidas no componente curricular de 

ciências do 8º ano de escolaridade o tópico seguinte: “valorizar o respeito à identidade pessoal e 

refletir sobre as questões de sexualidade, gênero e sexo” (Santos, 2016, p.55). 

Já o termo gênero em geografia, aparece em duas passagens como conteúdo a ser trabalhado 

no 7º ano de escolaridade: “população brasileira hoje: cor, gênero e idade” e “cor, gênero e idade da 

população da Baixada Santista (Santos, 2016, p.112). 

Os conteúdos a serem trabalhados nessas habilidades do currículo santista proporcionam 

oportunidade de queering (estranhar) o currículo, possibilitando ao professor aludir as 

idiossincrasias da sociedade brasileira que promovem a desigualdade racial, sexual e de classe. Ao 

voltar-se contra o processo de rotulação e subordinação social podemos extrair do currículo, 

temas que fragmentam a identidade hegemônica proporcionando a construção de outras identidades. 

Para um currículo queer, não é suficiente denunciar a negação das identidades abjetas e sim 

desconstruir o processo pelo qual os sujeitos se tornam normalizados e outros marginalizados 

(LORO, 2008 p.49). 

O CURRÍCULO SANTISTA E A BNCC 

Em função da nova referência nacional (BNCC), a secretaria municipal de educação 

implantou o novo Currículo Santista que acompanha também as diretrizes do Currículo Paulista, 

homologado em agosto de 2019, cuja construção contou com a colaboração dos municípios do 

Estado, entre os quais, Santos, que firmou termo de compromisso com a Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo. Sendo assim, o Currículo Santista, foi construído a partir do Currículo 

Paulista, tendo ambos como referência a Constituição Federal (Brasil, 1988), a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Brasil, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2013), o Plano 

Nacional de Educação (Brasil, 2014) e a Resolução 2 – 2017, do Conselho Nacional de Educação 

(Brasil, 2017). No Currículo Santista, o termo diversidade é citado em três momentos nas 

competências gerais nos itens 6, 8 e 9, conforme a seguir: 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
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8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-

se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

(Santos, 2020 p. 16, grifo nosso) 

Embora os itens citados acima mencionem a questão da diversidade, que a princípio pode 

parecer um avanço, mas se “estranharmos” o currículo perceberemos que o termo refere-se uma 

concepção horizontal das relações sociais que tem como objetivo evitar a divergência e, sobretudo o 

conflito (MISKOLCI, 2016. p.52). Reconhecer a existência do diferente é o primeiro passo para 

mudança das relações de poder. A diversidade tenta incluir os diferentes conservando o sistema e 

suas regras que promovem a opressão. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das 

Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza (Santos, 2020, p377. grifo nosso). 

Reconhecer a sexualidade humana na sua integralidade, selecionando argumentos que 

evidenciem as dimensões biológicas, socioculturais, afetivas e éticas.  

Valorizar e respeitar a diversidade de manifestações e expressões da identidade 

humana, independentemente de orientação sexual e gênero, compreendendo o 

preconceito e a discriminação como uma construção social (Santos, 2020, p.372 grifo 

nosso). 

Os termos acima são citados entre as habilidades do Currículo Santista a serem 

desenvolvidas no 8º ano de escolaridade, representam uma oportunidade para o favorecimento da 

comunicação contribuindo para o reconhecimento de outras expressões de gênero, que só ocorrerão 

se houver formação para promover ações críticas nas quais o professor reconheça a existência de 

identidades subalternizadas dentro da escola. 
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CONCLUSÕES 

Embora cada vez mais manifeste-se na sociedade sexualidades, corpos, desejos e identidades 

múltiplas, esse assunto é um obstáculo que a escola precisa superar. Ainda que, termos como 

diversidade sexual apareça no novo Currículo Santista e também esteja mencionada no plano de 

curso da rede que vigorou até o ano de 2019, este termo não promove mudanças sociais e nem 

desconstrói as assimetrias que as identidades não hegemônicas sofrem. 

A experiência profissional dos pesquisadores sinaliza um despreparo por parte da Secretaria 

de Educação, gestores e professores em abordar sobre as diferentes maneiras de vivenciar a 

sexualidade nos espaços de formação docente e por consequência, durante as aulas, mantendo-se 

dessa forma as identidades subalternas na invisibilidade. 

Dessa maneira continuamos classificando de maneira dicotômica entre certo/errado ou 

normal/abjeto os corpos dos educandos. Para que o currículo cumpra o objetivo da desconstrução da 

hegemonia é preciso empenho da Secretaria de Educação e gestores escolares na promoção de 

momentos formativos que possibilitem ao professor um espaço desconstrução da sua prática e 

preconceitos ou esse docentes continuarão presumindo que não é necessário uma abordagem que 

promova a visibilidade de todos. 

Persiste uma narrativa escolar que pressupõe que temáticas referentes a sexualidades devem 

ser discutidas no âmbito familiar, já que esse tema pode gerar controvérsia com a família na qual a 

escola não deve se intrometer. Em geral, esse tema é discutido com a família no momento que os 

educandos apresentam algum comportamento considerado “desviante” e sempre com a finalidade 

de corrigi-lo. 
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Resumo 

A construção do presente texto ocorreu de forma colaborativa, fundamentando-se na experiência 
profissional de três educadores da Rede Municipal de Ensino de Santos. A proposta trata de uma 
discussão sobre a invisibilidade das sexualidades não hegemônicas e de como a cultura escolar se 
propõe a ignorar e/ou classificar dicotomicamente toda expressão de identidade que diverge da cultura 
predominante. O objetivo foi o de verificar a existência de mecanismos que possibilitem a visibilidade 
das identidades subalternas dentro do documento que compõem o Currículo Santista. Para esse 
levantamento foram analisados o Plano de Curso da Rede Municipal de Ensino de Santos, que vigorou 
até 2019 e o Currículo Santista que passa a vigorar em todas as escolas municipais no ano letivo de 
2020. Por meio da análise dos documentos oficiais que perpassa a política educacional e de suas 
experiências no quadro do magistério municipal, os pesquisadores apontam que, embora o tema esteja 
presente no Currículo Santista não apresenta mudanças que permitam que a escola seja um espaço 
seguro para que todas as manifestações e as expressões das identidades humanas sejam exercidas de 
maneira democrática. Em geral percebemos que o assunto é um “tabu” para a maioria dos educadores e 
por isso é desprezado ou ignorado amplamente entre os profissionais da educação e que, portanto, o 
assunto dificilmente será levado à discussão com os alunos, promovendo a manutenção do 
heterossexismo. Como referencial teórico, os educadores utilizaram as contribuições de Guacira Lopes 
Louro (2016) que propõe uma pedagogia da sexualidade e da teoria queer que visa desconstruir o 
pensamento dicotômico e a classificação. A teoria queer preconiza a diferença no lugar da diversidade, 
já que a diversidade quer incluir os subalternos na cultura do dominador sem propor uma ruptura do 
mecanismo de opressão. 

Palavras-chave: Currículo santista 1; Diversidade sexual 2; Gênero 3. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de pesquisas em desenvolvimento no doutorado em 

Educação (2019-), realizado junto ao programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. O que segue apresentado são algumas 

das questões que nos propomos a debater sobre o currículo de graduação de História da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ/Campus Maracanã, o qual cursei entre 2008 e 

2013 e tive oportunidade de participar de uma comissão de reforma curricular requisitada pelos/as 

alunos/as entre 2012 e 2013. 

Essas questões situam nossos estudos como parte de um eixo mais amplo no campo das 

pesquisas em Educação que envolve pensar o currículo e a formação de professoras/es de maneira 

crítica, levando em consideração que é preciso superar o colonialismo, o racismo, o patriarcado e 

outras formas de opressão nos processos de ensino/aprendizagem nas escolas e universidades. 

Consideramos, além do mais, os esforços das diferentes edições do Endipe em garantir as 

interseções necessárias entre o tema da Didática e da Formação de Professores com outros temas 

relevantes no cenário da Educação e das pesquisas em Educação no Brasil. Nesse sentido, apesar de 

não discutirmos diretamente a Ensino Básica, queremos abordar questões que tem relação com a 

mesma, ou seja, o processo de formação de professoras/es de História em uma universidade pública, 

e nesse processo, o currículo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Temos como fontes principais as ementas do currículo disponibilizadas pela Universidade e 

a partir delas buscamos identificar como é abordada a História da África, das/os afro-brasileiros/as e 

das questões étnico-raciais. Dos aspectos pesquisados, apresentamos dois dos que julgamos serem 

importantes para reflexões contínuas: a (in)existência das questões raciais, analisando a presença 

tanto dos temas quanto de autoras/es negras/es no currículo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Compreendendo o currículo como um conjunto de conhecimentos, metodologias e práticas 

destinadas a transmitir e gerar novos saberes a partir de uma determinada instituição de ensino, 

claro está que este é criado sob certas relações sociais e, portanto, é um espaço de contradições e 
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disputas políticas e ideológicas. Os currículos são campos de disputa política, pois tem a ver com 

relações de poder, macro e microestruturais. Essas disputas não se encerram no momento de sua 

elaboração ou na escolha do tema que será abordado de determinada maneira. Ao contrário, os 

embates políticos e culturais são travados no dia a dia da relação de ensino e aprendizagem, seja no 

nível da educação básica ou superior. As experiências históricas de cada indivíduo, alunos/as e 

professores/as, dialogam e, muitas vezes, se chocam dentro e fora da sala de aula.  

Escrevemos tendo como horizonte a necessidade de se examinar as práticas curriculares de 

modo a incluir as lutas antirracistas e anticoloniais. Introduzir, nesse sentido, uma perspectiva 

decolonial, que significa romper com determinado processo histórico responsável pela 

desumanização real e simbólica de ampla parcela da população mundial, sobretudo das/os negros/as 

e africanas/os. Significa, também, remodelar o(s) imaginário(s) social(is) no Brasil, considerando a 

história nacional de outros pontos de vista, que incluam a participação popular como ativa no 

processo de construção da identidade e cultura nacional. 

Para definir o que é decolonial é necessário, também, discutir o que vem a ser colonial. É 

possível considerar, valendo-nos do que propõe Aníbal Quijano (2009) que colonialidade conforma 

todo um conjunto de imagens e ideias, maneiras de ver e conceber o mundo que considera a 

existência de povos inferiores e de povos superiores, podendo os últimos subjugarem os primeiros, 

levando-os à exploração, à escravidão e/ou à morte. Colonialidade, nesse sentido, se diferencia, 

para Quijano, de colonialismo, pelo fato de não se limitar aos aspectos político-econômicos 

formais, tratando-se, portanto, de formas de produção de conhecimento e mesmo de identidade e 

cosmovisões. De certa forma, a colonialidade já estava presente nos momentos históricos nos quais 

o colonialismo era vigente, ou seja, nos séculos XVI, XVII e XVIII sobretudo. E sobreviveria a 

esses séculos e ao processo de independência e descolonização político-econômica das nações que 

se formavam ao longo do XIX na América Latina, e XX na África e Ásia.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A disciplina de História da África – única no currículo obrigatório que trata da História 

desse continente – foi introduzida no currículo como obrigatória no ano de 2006 a partir de uma 

reforma curricular, e levou em consideração o dispositivo legal da Lei nº 10639/03 que pressupunha 

a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. A ementa1 da disciplina 

 
1 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=10068.  Acesso em 19/01/2020. 

http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=10068
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apresenta uma perspectiva historiográfica que considera a História do continente africano a partir 

das invasões europeias, na qual os termos colonização e descolonização aparecem diversas vezes e 

conduzem a leitura. Essa opção considera somente quatro ou cinco séculos de história do continente 

africano (isso se considera-se o estudo a partir da presença portuguesa, o que não fica claro na 

ementa) e deixa de fora milênios de história dos mais diversos povos que habitavam aquele 

continente – exceção honrosa deve ser feita à História do Egito Antigo, estudada na disciplina de 

História da Antiguidade Oriental, aliás, a única, no currículo, que se propõe a estudar o “Oriente”. 

Outra característica é importante apontarmos. Investigamos, a partir das referências 

bibliográficas nas ementas das disciplinas obrigatórias do currículo comum de bacharelado e 

licenciatura (ofertado pelo Departamento de História), a origem dos/as autores/as (nacionalidade) - 

apresentada no próximo subtítulo - e a raça/cor ao qual pertencem. Qual seria a composição étnica 

ou racial dos/as autores/as citados/as como referência nas ementas? Seguimos a classificação 

utilizada nas pesquisas do IBGE. De certa maneira, nossa avaliação não deixa de ser arbitrária, pois, 

para não ser, seria preciso ouvir de cada um/a dos/as autores/as referenciados/as nas ementas, qual 

raça/cor os/as próprios/as se declaram. 

Mais de 80% são brancos ou brancas (franceses/as, ingleses/as, norte-americanos/as, 

brasileiros/as etc.). Apenas 1,9% é negra ou negro, ou seja: quatro autores/as, dois indianos, seis 

que provavelmente são brancos (considerando a nacionalidade) e 11,5% não identificados, ou seja, 

vinte quatro. Estabelecendo-se a mesma proporção de brancos e não-brancos para essa amostra de 

vinte e quatro não identificados, chegaríamos a um total de mais de 95% de autores/as brancos! Dos 

quatro autores negros que figuram nas ementas, três estão referenciados na disciplina de História da 

África (Albert AduBoahen e Kwame Anthony Appiah – Gana; Joseph Ki Zerbo – Burkina Fasso) e 

um na disciplina de América II (Cyril Lionel Robert James – Trinidad e Tobago), cuja obra trata da 

independência haitiana: JAMES, C.L.R. Os jacobinos negros – ToussaintL’Ouverture e a revolução 

de São Domingos. S. Paulo: Boitempo Editorial, 2000. 

Dentre as disciplinas eletivas do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - 

CAp-UERJ duas delas nos chamam atenção a começar pelo nome: “História da África e Currículos 

na Educação Básica2” e “Historiografia da Questão Racial no Brasil e Currículos na Educação 

Básica3”. Ambas possuem uma bibliografia extensa que apresenta autores/as que discutem a 

questão racial em termos de historiografia, currículo e ensino de História. Essas referências, à 

 
2 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=8911. Acesso em 19/01/2020. 
3 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=8915. Acesso em 19/01/2020. 

http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=8911
http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=8915
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exceção de Kwame Anthony Appiah4, são de autoras e autores que não figuram no restante do 

currículo, e, como exposto, suas obras abordam diretamente a questão racial e o ensino de História 

da África e cultura afro. Tais disciplinas se propõem, entre outros objetivos, “discutir as principais 

correntes da historiografia brasileira em torno da questão racial; confrontar esta discussão de forma 

crítica com o material didático disponível, no que tange ao tratamento da questão racial na 

Educação Básica”; “discutir a produção do conhecimento historiográfico sobre a África; discutir a 

pertinência do Ensino de História da África no Brasil”. Ambas citam, na ementa, as Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, de março de 2004, referenciando a lei 10.639. E ambas têm, como 

objetivo final, a reflexão sobre novas matrizes curriculares para a Educação Básica no Brasil, 

inserindo o tema de História da África. 

 De certa maneira, essas disciplinas preenchem a lacuna deixada na grade comum dos 

currículos de licenciatura e bacharelado, que possui somente a disciplina de História da África 

como obrigatória. Elas foram criadas no contexto da última reforma curricular pela qual passou o 

curso no ano de 2006 e que, em grande medida, visava se adaptar a nova legislação. As outras três 

disciplinas eletivas oferecidas pelo CAp-UERJ (“Historiografia e Ensino de História”; “O Ensino 

de História e a Imagem” e “Noção de tempo histórico no Ensino Fundamental e Médio”) se 

parecem, no conteúdo programático, com as disciplinas da área teórica do currículo comum, 

substituindo a bibliografia por referências das áreas de Educação e Ensino de História. 

Dado interessante dessas disciplinas oferecidas pelo Instituto é a presença de autores/as e 

autoras brasileiras que passam a compor quase 70% do total de referências. França e Estados 

Unidos reduzem significativamente sua participação, mas ainda figuram no segundo e terceiro posto 

de mais citadas, respectivamente. O quadro étnico-racial, entretanto, ainda é o mesmo: maioria 

esmagadora de autores/as brancos; no mesmo padrão se mantém o quadro de gênero: 30,6% de 

mulheres e 69,4% de homens, de um total de 111. 

 Essa composição faz elevar a presença de autores/as brasileiros/as no quadro geral do 

currículo somando-se as disciplinas da grade comum e as disciplinas de licenciatura do CAp-UERJ5 

(ver Quadro 1). O Brasil passa a contar com 131 autoras/es (43,6%), a França com 51 (17%), 

 
4 Appiah figura na disciplina obrigatória da grade comum de bacharelado e licenciatura: História da África. (Disponível 
em http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=10068. Acesso em 19/01/2020) 
5 Ficam de fora da nossa análise as disciplinas eletivas, por serem, quase que em sua totalidade, extremamente mutáveis 
a cada semestre. Também não figuram as disciplinas de licenciatura ofertadas pela Faculdade de Educação. Tentamos 
nos ater, nessa pesquisa, à análise das disciplinas relacionadas diretamente com o campo da História. 

http://www.ementario.uerj.br/ementa.php?cdg_disciplina=10068
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Estados Unidos com 27 (9%), Inglaterra com 21 (7%), Portugal e Itália 7 cada (2,3%) e Alemanha e 

Espanha 5 cada (1,6%). Dos 47 (15,6%) restantes, as/os autoras/es latino-americanas/es somados 

atingem somente oito referências (excetuando-se, por óbvio as/os brasileiras/os), ou seja, não 

representam nem 3% do total (2,65%). Os autores africanos (nenhuma autora foi citada) somam três 

referências (1%). Figuram ainda três autores indianos e um palestino (Edward Said – embora 

radicado na Inglaterra). 

CONCLUSÕES 

As análises e os números aqui apresentados representam uma perspectiva possível de 

entender o currículo de graduação (bacharelado e licenciatura) em História na UERJ/Maracanã, 

sobretudo em aspectos que consideramos de fundamental importância para uma formação de 

professoras/es que vise a superação o colonialismo e o racismo. Das formas mais evidentes às 

formas mais sutis o racismo está presente no imaginário social e nas estruturas e práticas que 

configuram a sociedade brasileira em seus diferentes níveis de classe. Aqui queremos indicar que 

não é possível naturalizar ou “passar em branco” sobre determinadas questões, como a presença 

(ausência) de autoras/es negros no currículo e a presença (ausência) de conteúdo (além da forma de 

abordagem) sobre a História dos povos africanos e afro-brasileiros. Um currículo pode apresentar-

se de maneira decolonial e antirracista quando considera que a História desses povos tem 

importância e relevância iguais (e até maiores) do que a História da Europa ou dos 

conquistadores/colonizadores. E isso se traduzirá, necessariamente em mais disciplinas, mais 

conteúdo, mais autoras/es e diferentes formas de abordagem. 

 É isso o que as disciplinas do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAp-

UERJ oferecem e proporcionam quando tratam dos temas “História da África e Currículos na 

Educação Básica” e “Historiografia da Questão Racial no Brasil e Currículos na Educação Básica”. 

Interessante notar que foi (e tem sido até o momento em que finalizamos esse trabalho) no âmbito 

da educação básica que se propôs e a realizou um passo importante na necessária caminhada rumo a 

uma educação decolonial e antirracista. A desejada integração entre universidade e escola básica 

existe e é uma via de mão dupla. Esferas distintas com relativa autonomia, mas que interagem e se 

integram6 e oferecem possibilidades múltiplas de arranjos curriculares e trajetórias de formação de 

 
6 Por óbvio, sendo o CAp-UERJ um Instituto da própria universidade, e tendo suas/seus professoras/es atuação tanto no 
ensino básico quanto no superior, essa integração é mais fácil e viável que em outras esferas. 
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professoras/es: esse pode ser um caminho a ser percorrido no intuito de forjar saberes decoloniais e 

antirracistas. 
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ANEXOS 

Quadro 1. Autores/as referenciados/as nas disciplinas de ofertadas pelo Departamento de História (grade comum ao 
currículo de bacharelado e licenciatura) e pelo CAp-UERJ, divididos por nacionalidade. Total de 301. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ementas das disciplinas do curso de graduação em História da UERJ/Maracanã. Disponíveis em (Disponível em 

http://www.ementario.uerj.br. Acesso em 19/01/2020) 

http://www.ementario.uerj.br/
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Resumo 

O trabalho que segue tem por tema a (in)existência das questões raciais no currículo prescrito do curso 
de graduação (bacharelado e licenciatura) em História da UERJ, campus Maracanã. Propomo-nos 
analisar e questionar a presença de temas sobre a História da África e dos povos africanos e afro-
brasileiros bem como de autoras/es negras/es no referenciados nas ementas prescritas do currículo. 
Metodologicamente trabalhamos com as seguintes fontes: ementas do currículo disponibilizadas pela 
universidade em seu sítio eletrônico. No plano teórico dialogamos com as noções de 
colonialidade/decolonialidade discutidas por autoras/es como Aníbal Quijano (2009). Nossa análise 
apresenta as disciplinas do bacharelado e da licenciatura do curso de História, demonstrando a ausência 
de autoras e autores negros referenciadas/os, e aponta que no currículo obrigatório existe apenas uma 
disciplina que aborda especificamente o tema História da África e que, ainda assim, o faz a partir da 
perspectiva europeia, ou seja, temporalmente, a partir do processo de colonização Ibérica e mais 
notadamente no século XIX pelas nações invasoras do norte e centro da Europa (Inglaterra, França, 
Alemanha e Bélgica). Por outro lado, apresentamos e analisamos as disciplinas do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silviera (CAp-UERJ) que se pautam pela necessidade de discutir as 
questões étnico-raciais, o que está praticamente ausente do restante do currículo. Por fim, defendemos 
que é necessário ganhar terreno na denúncia da colonialidade e do racismo nos processos de 
ensino/aprendizagem, propondo novas maneiras de conceber e estudar a História brasileira e mundial. 

Palavras-chave: Currículo; Decolonialidade; História da África. 
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INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB) orienta a organização de um currículo 

específico para atender às necessidades dos estudantes com Deficiências, Transtornos do Espectro 

Autista – TEA e Altas Habilidades e/ou Superdotação. Assim, o Distrito Federal avançou no campo 

das leis de inclusão, criando orientações pedagógicas para a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e para o trabalho das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem 

(EEAA), além de materiais teóricos sobre as deficiências, adoção dos ciclos de aprendizagem e 

padronização de documentos produzidos pelos profissionais do AEE e pelo professor regente.  

O ‘Formulário de Registro da Adequação Curricular’, referenciado para fins desse artigo 

com a sigla RAC é o objeto deste estudo e foi regulamentado pela Orientação Pedagógica (OP) da 

Educação Especial. As adequações curriculares, como é conhecido o RAC, são modificações de 

níveis e natureza específicos para cada tipo de estudante, respeitando-se suas particularidades 

identitárias, sendo papel do professor regente “definir o nível de competência curricular para o 

estudante, além de identificar os fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem” 

(DISTRITO FEDERAL, 2010). 

No entanto, no Distrito Federal, o mesmo modelo de RAC é preenchido pelos professores 

regentes para estudantes de qualquer etapa ou modalidade de matrícula e com diferentes 

especificidades. Pressupondo que a criação do RAC se deu de forma destoante da realidade vivida 

pelos docentes, o processo de “modelagem curricular” (SACRISTÁN, 2017) torna-se complexo, já 

que não participaram de sua construção, resultando numa confusa Organização do Trabalho 

Pedagógico – OTP. 

Considerando que o currículo é o resultado de uma seleção e que acaba por nos tornar o que 

nós somos, ou seja, define nossa identidade (SILVA, 2011), nossa pesquisa investiga de que modo 

o professor regente define e seleciona o currículo para estudantes com Deficiência Intelectual, por 

meio da análise do processo de construção e preenchimento do RAC, em uma escola pública do 

Distrito Federal que atende os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O currículo escolar brasileiro, foi modificado ao longo da História da Educação Brasileira de 

acordo com os interesses do momento vivenciado e de acordo com a preferência das instâncias 
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competentes para defini-lo. Nos valemos das reflexões de Sacristán (2017) que sustentam nossa 

fala: 

O conhecimento, e principalmente a legitimação social de sua possessão que as 

instituições escolares proporcionam, é um meio que possibilita ou não, a participação 

dos indivíduos nos processos culturais e econômicos da sociedade, ou seja, que a 

facilita num determinado grau e numa direção. (SACRISTÁN, 2017, p. 19-20) 

Entendendo com essa proposição que há muito mais elementos subentendidos no currículo 

do que simplesmente, a listagem dos conteúdos a serem ensinados, infere-se que o que se prioriza 

no ensino estará diretamente ligado com o objetivo que se quer alcançar e por isso é necessário que 

se haja muita clareza do papel da escola para a sociedade que se deseja construir. Para Silva (2011), 

além de uma questão de conhecimento, o currículo é uma questão de identidade, de produção e 

questionamentos.  

Embora no Brasil, os estudos sobre currículo sejam considerados um campo relativamente 

novo, Silva (2011) afirma que desde a década de 1920 o currículo aparece como objeto específico 

de estudo e pesquisa nos Estados Unidos. O autor apresenta como principais categorias das teorias 

de currículo as Tradicionais, Críticas e Pós Críticas.  

Essas teorias se materializam, nos diversos níveis e fases do currículo, de acordo com o 

conceito de “sistema curricular” defendido por Sacristán (2017). O autor propõe um modelo de 

interpretação do currículo nos seguintes níveis: prescrito, apresentado aos professores, moldado ou 

modelado, em ação, realizado e avaliado.  

Entender os níveis e etapas do currículo, de modo que se perceba como o currículo é 

“modelado” (SACRISTÁN, 2017) pela escola e pelo professor a partir da prescrição adotada faz-se 

necessário para compreender de forma mais segura o problema e objetivo geral da pesquisa, além 

da análise dos dados capturados.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para entender o processo de construção do instrumento que registra as adequações propostas 

pelo professor regente na busca por garantir a inclusão dos estudantes com deficiência intelectual 

em uma classe regular e desejando minimizar as relações de poder entre o pesquisador e o 

participante (CRESWELL, 2014), entendemos que uma investigação qualitativa será a forma mais 

coerente de pesquisa. 
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Estudar a prática docente no ambiente escolar permite a compreensão dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos desse processo, quando utilizado um Estudo de 

Caso como abordagem de pesquisa, considerando as contribuições de Yin (2001). O presente texto 

apresenta os resultados de um estudo piloto realizado em uma escola pertencente à mesma região e 

com características semelhantes às da escola almejada na pesquisa, onde foi aplicado o questionário 

desenvolvido para a pesquisa.  

Gil (1999, p. 137) denomina esse procedimento como pré-teste do questionário, definindo 

como sua finalidade principal, “evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como: 

complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das questões, constrangimentos 

ao informante, exaustão”. 

Destarte, o estudo piloto tendeu para verificar a consonância do questionário com o objeto 

da pesquisa, possibilitando ainda uma análise inicial a respeito das impressões do docente no 

preenchimento do RAC. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O pré-questionário foi entregue para todos os docentes da escola, incluindo-se equipe 

gestora, equipe de apoio e demais professores, mesmo que não estivessem em regência. As questões 

foram organizadas em 4 Blocos Temáticos, com a intenção de organizar a sequência de pensamento 

do respondente. A análise de cada bloco de perguntas será descrita nos tópicos a seguir, com as 

breves considerações, evitando exceder a limitação de páginas do trabalho, além de resguardar os 

detalhes da pesquisa em realização. 

Bloco 4: Pode me contar um pouco de você? 
O objetivo desse bloco foi revelar um perfil dos docentes e foi apresentado somente no final 

do questionário. Retornaram 17 questionários devidamente respondidos revelando um perfil de 

docentes, em sua maioria, com formação em Pedagogia, cursadas entre 2003 e 2010. Apenas dois 

professores informaram ter cursado somente a graduação. Dentre os especialistas foram 

identificados oito professores com especialização lato sensu na área de Ensino Especial, em sua 

maioria Libras e Psicopedagogia. Além disso, dez docentes informaram não possuir cursos de 

formação continuada na Área de Inclusão Escolar e nem na área de Currículo. 

Essas informações não são suficientes para fazer inferências, no entanto, indicam um grupo 

com formação insuficiente para dar conta dos aspectos relacionados à aprendizagem do aluno com 
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Deficiência Intelectual e ao Currículo Escolar. Além disso, fornece subsídios para futuros contatos 

da pesquisadora com os participantes, a partir das características delimitadas pelas questões. 

Bloco 1: A Inclusão na Escola e na Sala de Aula 
Esse bloco de perguntas foi elaborado com a intenção de identificar o perfil metodológico da 

escola e a perspectiva de inclusão que o corpo docente apresenta para organização do trabalho 

pedagógico. O questionário foi então iniciado com um conjunto de perguntas sobre a prática 

inclusiva na experiência individual e coletiva do regente. A ideia seria verificar se houve muitas 

vivências com estudantes com Deficiência Intelectual, que é um eixo teórico da pesquisa, além de 

verificar se há experiência com o ‘formulário de adequação curricular’. 

Foram confirmadas as expectativas, uma vez que dentre os diagnósticos citados a 

Deficiência Intelectual foi mencionada em sua maioria, seguida da Deficiência Auditiva e das 

Síndromes do Espectro Autista. Todos os professores apoiam a Inclusão Escolar dos estudantes, no 

entanto, ainda foi expressivo o número de docentes que acreditam que alguns casos de deficiência 

devem ser encaminhados para Centros de Ensino Especial onde acreditam que existem 

atendimentos específicos, cuidados e formação docente adequada.  

Observa-se que alguns docentes não percebem a escola como espaço para acolhimento de 

todas as especificidades, devendo estar preparada para receber o aluno que nela desejar estudar. E 

que não devem haver espaços reservados e separados dos demais estudantes, evitando o contato e 

convivência com todos. 

Nesse caso, a interpretação que se pode fazer é a de que há preconceito por parte do docente. 

No entanto, algumas justificativas deixam claro que falta compreensão a respeito do direito humano 

intrínseco ao direito de acesso à escola regular do estudante e da dinâmica de organização da 

Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

Para oito dos docentes, é necessária uma formação específica para que se sintam habilitados 

a trabalhar com o público da Educação Especial. Embora assumam essa falha na formação, quase 

todos os docentes afirmaram haver espaços destinados para discussão do tema na escola, além de 

todos acreditarem que contribuem com a Inclusão Escolar dos estudantes com deficiências. 

As perguntas geraram as respostas que nós desejávamos compreender. No entanto, julgamos 

necessário mais questões para entender se a inclusão é um tópico a parte da organização do trabalho 

pedagógico. Nesse sentido, consideramos que o melhor caminho seria abordar esse aspecto durante 

as entrevistas que serão realizadas com os docentes e com a equipe gestora.  
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Bloco 2: Formulário de Adequação Curricular 
Nesse bloco foi intenção observar se o professor já teve contato e conhece o formulário. 

Ainda procuramos averiguar se foi preenchido individualmente pelo docente ou em parceria com os 

demais envolvidos na escolarização do estudante. Essa é uma questão importante, pois o RAC é um 

formulário de preenchimento coletivo, contendo decisões e encaminhamentos que não são 

responsabilidade do professor somente, uma vez que envolve ações de outros atores escolares. As 

respostas indicaram que há envolvimento da equipe escolar, no entanto, de forma pontual já que 

afirmaram que receberam ajuda de apenas um dos membros da equipe pedagógica ou de apoio. 

Dos dez professores que afirmaram já terem preenchido RAC, a metade informou encontrar 

dificuldades no seu preenchimento. Os relatos sobre as dificuldades encontradas foram vagos 

relacionando-se mais com a extensão do formulário e com as informações repetidas. Nesse sentido, 

foi necessário acrescentar outras questões sobre os campos específicos do RAC.  

Bloco 3: Currículo Escolar 
A grande maioria dos docentes afirmou que se sente capacitada para selecionar o currículo 

escolar. No entanto, a análise das justificativas dos professores permitiu perceber que o 

entendimento da questão foi comprometido, fazendo com que apenas alguns docentes 

relacionassem a questão do conteúdo com a metodologia utilizada para a adaptação de atividades 

para os estudantes da educação especial.  

Nesse sentido, a pergunta foi modificada para que as respostas pudessem ser mais 

direcionadas ao público da Educação Especial. Além disso, outras perguntas foram acrescentadas 

com a intenção de perceber o que o professor considera como mais importante na hora de selecionar 

o currículo.  

Ainda nesse bloco, buscamos identificar o perfil da escola em relação às teorias de currículo, 

com opções de aspectos que o professor acredita que o currículo deve privilegiar. Utilizou-se a 

organização de Silva (2011) na caracterização das Teorias Tradicional, Crítica e Pós Crítica.  De 

acordo com a análise, percebemos a necessidade de organizar as opções em ordem alfabética e de 

limitar a quantidade de escolhas, com a intenção de evitar respostas aleatórias ou a marcação de 

todos os itens relacionados. Ainda assim, foi possível perceber a preferência dos docentes por itens 

relacionados à Teoria Tradicional do Currículo. 
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CONCLUSÕES 

O pré-teste do questionário possibilitou a construção de um documento mais completo e que 

proporciona respostas mais precisas do participante. Com esse estudo, emergiram aspectos a serem 

considerados nas demais fases da pesquisa, como por exemplo a entrevista, que exige uma 

apresentação harmoniosa e colaborativa por parte do pesquisador a fim de validar a confiabilidade 

das informações prestadas pelo participante e evitar o comprometimento dos dados. 

Foi possível perceber que o RAC é um documento de difícil compreensão por parte dos 

docentes, principalmente no que diz respeito à seleção do currículo para os estudantes com 

Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades. Algumas falhas podem ser 

brevemente apontadas como a adoção de um modelo único para todos os estudantes que dele fazem 

jus, não sendo possível contemplar as especificidades de cada caso. Ainda, o excesso de 

informações a respeito da vida pessoal e da escolarização do estudante, que muitas vezes o 

professor não consegue ter acesso, ou que precisa ser repetida anualmente com os devidos 

acréscimos, exigindo uma forma mais prática e acessível de registro. 

As informações obtidas a partir do questionário poderão ser melhor interpretadas na medida 

em que forem complementadas com os dados obtidos a partir das entrevistas com os docentes e 

demais atores da instituição escolar, além da análise dos formulários já preenchidos que encontram-

se disponíveis na pasta do estudante. 

A partir das reflexões de alguns estudiosos do campo, faz –se necessário ressaltar que os 

avanços em relação ao acesso das crianças com deficiência às escolas comuns foram significativos, 

mas esbarram no modelo de políticas econômicas neoliberais e na lógica de mercado praticados na 

educação brasileira desde o consenso de Washinton (GENTILI, 1998).  
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Resumo 

O artigo aqui apresentado decorre da pesquisa de Mestrado que se encontra em andamento, cujo 
objetivo é compreender como o professor regente planeja o currículo escolar adaptado para os 
estudantes com deficiência intelectual dos anos iniciais, no preenchimento do formulário de registro 
das adequações curriculares. Esse planejamento refere-se às modificações de níveis e natureza 
específicos para cada tipo de estudante, respeitando-se suas particularidades identitárias. Nesse sentido, 
essa pesquisa pretende priorizar a Deficiência Intelectual, cuja complexidade nas modificações é maior, 
já que se concentram nas adaptações metodológica e curricular. Para alcançar os resultados da pesquisa 
serão utilizados questionários, entrevistas e análises de documentos buscando investigar de que forma 
se dá o preenchimento desse formulário, fazendo uso, portanto, de uma abordagem qualitativa como 
metodologia de pesquisa, por meio do procedimento de Estudo de Caso (YIN, 2001).  Os dados e 
análises aqui apresentados discorrem sobre a realização de um estudo piloto feito numa unidade escolar 
da rede pública de ensino do Distrito Federal que contempla os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
pertencente à mesma região e com características semelhantes às da escola almejada na pesquisa de 
Mestrado. Essa ação consistiu em aplicar o questionário desenvolvido na pesquisa com intenção de 
testá-lo para possíveis erros e incompreensões, além de possibilitar uma análise inicial a respeito das 
impressões do docente sobre o preenchimento do formulário. Como resultado desse estudo, foi 
possível reformular o questionário, possibilitando melhor compreensão por parte dos participantes, 
além da ampliação da quantidade e qualidade dos dados válidos. Ainda foi possível apreender as 
características do grupo escolar, de forma a facilitar abordagens futuras do pesquisador, em outros 
momentos da pesquisa. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Currículo. Planejamento Curricular. Inclusão. 
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INTRODUÇÃO 

O discurso da democratização da Educação no Brasil, no que tange o acesso ao ensino 

superior, não é suficiente para caracterizar processos de ensino e aprendizagem significativos, 

determinar a qualidade da formação dos sujeitos, assim como, não reflete o currículo formador e as 

práticas pedagógicas, tampouco, significa dizer que a cultura dos sujeitos ingressos serão 

contempladas ou vivenciadas no processo formativo.  

Há uma contradição, no que se entende por democratização do ensino superior e as 

perspectivas sobre seu acesso perante a trajetória do sujeito em seu processo de formação, tornando 

necessário, pensar, que as políticas de acesso à universidade voltadas aos grupos historicamente 

excluídos e marginalizados da formação superior, necessitam compreender esses sujeitos em sua 

integralidade, considerando assim, seus diferentes aspectos, como raça, etnia, gênero, classe, 

orientação sexual, seus aspectos geográficos e identitários, a considerar se são do campo, 

quilombos, periferias, favelas, dentre outros fatores, como a cultura e a subjetividade de quem 

acessa a universidade, ou qualquer outras possibilidades de existências que lutam por acesso e 

permanência de qualidade no ensino superior. 

Conforme Arroyo, (2014) A educação no Brasil, enquanto espaço de disputa epistemológica 

se reorganiza a partir da presença de novos sujeitos, os quais, reivindicam não apenas o acesso, mas 

a permanência com qualidade formativa, currículos e propostas pedagógicas que dialoguem com 

suas realidades, que os reconheçam enquanto sujeitos potenciais, detentores de saberes e produtores 

de conhecimento, bem como, lutam por participação efetiva nos processos constituintes da 

universidade, os quais podem ser caracterizados pelo ensino, pesquisa e extensão, e para além, estão 

presentes em projetos e programas disponibilizados pela e para a comunidade acadêmica, o que 

impõe refletir, que são protagonistas e participantes do processo de mudança institucional e 

epistemológica no âmbito da formação superior.  

A Educação no Brasil, como se constitui, suas influências históricas e culturais, seus 

aspectos orientadores para a relação docente-discente, seus impactos sociais e nas subjetividades 

dos formadores e formandos perpassam diferentes processos que estão diretamente associados a 

perspectivas políticas e relações de poder, priorizando determinados grupos populacionais e 

excluindo outros. Conforme Bell Hooks (2013), a Educação deve caminhar como uma possibilidade 

de experiências, de diálogos com as diferentes culturas, apontando assim, a importância de uma 

Educação contra hegemônica, não padronizada, mas acolhedora ao outro, a experiência do outro, 
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sendo o outro, sujeito em sua integralidade, humanizado(a), pertencente a qualquer grupo que em si, 

por seu corpo, gênero, raça, orientação sexual,  posicionamento político se constitua quanto não 

reprodutor da relação dominante e dominado e rompa com a lógica colonizadora.  

Conforme Miguel Arroyo, em sua obra Currículo, território em disputa (2011), e em 

complemento às elaborações de Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir (2013), no que diz 

respeito a transgressão no processo educativo e diante as concepções da Educação como prática de 

liberdade, o reconhecimento dos Outros Sujeitos, outrora não participantes dos processos formais 

de educação nas Américas, é fundamental, pois são estes, negros, indígenas, mulheres, LGBTq, 

dentre outros, que reformulam o fazer pedagógico a partir de sua participação comprometida com a 

mudança. 

É importante construir novas possibilidades curriculares para os novos corpos ocupantes dos 

espaços educativos, de modo, que estes participantes do processo formativo conheçam e se 

percebam quanto reflexos de suas próprias histórias, contrapondo assim, as pedagogias 

hegemônicas e as narrativas consolidadas historicamente, e incorporada pela cultura que nega esse 

direito, privilegiando e mantendo, grupos historicamente beneficiados pelos processos que 

constituíram a Educação, processos esses, perversos e sustentados por estruturas desumanizadoras, 

a partir de explorações e pela perpetuação de desigualdades entre as camadas sociais. 

A partir das perspectivas de Bell Hooks (20013), à respeito do espaço educativo e a 

intencionalidade pedagógica, politicamente comprometida com a mudança e os novos olhares para 

a pluralidade social e a formação de qualidade, torna-se fundamental reconhecer que as estruturas 

epistemológicas e o campo do saber científico, são compostos, por diferentes confrontos de 

produções e saberes, o que evidencia, perspectivas críticas e conservadoras no campo de formação 

docente. A autora, aponta o ato de educar uma possibilidade para a dominação, assim como, para a 

libertação dos sujeitos, seja ela epistêmica, física, emocional ou econômica, uma vez que para Bell 

Hooks, o fenômeno estudar é um ato de resistência perante a cultura hegemônica. 

 A pensar no curso de Pedagogia, por exemplo, e em seu currículo formador, a partir de Bell  

Hooks e Miguel Arroyo, a formação docente é um campo potente para a liberdade e sua 

multiplicabilidade, todavia, reconhece que a educação também é um campo de possibilidades 

reprodutivas de violências, sejam elas de gênero, raça, orientação sexual  ou classe, por isso, a 

importância de construir novas possibilidades educativas repensar a formação docente, a considerar 

assim, todos aspectos que envolvem a diversidade no processo formativo. 
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ARTE, LITERATURA E NEGRITUDE 

As diferentes linguagens artísticas, como a dança, o teatro, a pintura e a música, entre outras, 

podem ser utilizadas como mecanismos que formam consciências, que refletem, reproduzem e/ou 

questionam o status quo social. Desta forma, o presente trabalho busca refletir dentre as linguagens 

artísticas, a literatura, e a sua inserção no ensino das Artes no processo de formação de estudantes 

do curso de Pedagogia, bem como analisar o currículo de modo a considerar o ensino das Artes a 

partir das relações de negritude na graduação em Pedagogia pela Universidade de Brasília.  

Segundo Bakhtin (1992), a literatura acessa o indivíduo de forma a causar-lhe reflexões 

sobre a realidade, ou seja, o processo de leitura de uma história ou conto, a construção dos 

personagens e os elementos proporcionados pelos textos, oportunizam aos leitores identificações, 

sensações e reflexões a partir das assimilações ocasionadas pelas tramas vivenciadas por 

personagens e a subjetividade do leitor.  

Assim, torna-se necessário investigar como as narrativas literárias têm contribuído para a 

construção da identidade negra. Compreende-se que há um conjunto de elementos e convenções 

sócio históricas que apontam a representação negra de forma estereotipada e marginalizada, sendo 

assim, é necessário questionar a construção da representação negra, a elaboração da identidade e as 

propostas pedagógicas no ensino das Artes no currículo do curso de Pedagogia, uma vez que as 

concepções de Arte também são resultados de uma cultura considerada legítima.  

Conforme Bourdieu (1999) em suas elaborações a respeito do capital cultural e das 

observações sobre a cultura legítima, o autor, caracteriza a partir das relações e dinâmicas sociais, 

perspectivas que envolvem sujeitos dominantes e dominados, retratando assim, um cenário 

educacional conservador e reprodutor de violências.  É a partir das considerações a respeito dos 

processos culturais e históricos de hierarquias sociais que no Brasil se refletem diferentes 

desigualdades na atualidade, as quais também se estabelecem por perspectivas raciais, tornando os 

campos sociais, contextos de disputas, a pensar na Universidade, se disputa então, presença de 

corpos plurais e políticos, narrativas, propostas e concepções pedagógicas, bem como a concepção, 

elaboração e aplicabilidade curricular.  

 Em decorrência de um sistema colonial e escravista, bem como o tardio processo de 

democratização da Educação brasileira, a cultura colonial reflete-se na atualidade, portanto, é 

importante questionar o currículo da educação superior, pois o currículo pode contribuir e/ou 
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reforçar estigmas e preconceitos, assim como, ser um instrumento multirreferencial para 

perspectivas transformadoras, que reconheça a pluralidade e a diversidade brasileira.  

A Educação no Brasil, é um reflexo contínuo de construções históricas e culturais que se 

manifestam e se reorganizam por processos e produtos conforme os seus sucessivos modelos sociais 

e seus objetivos no delinear da consolidação da história do país. A Educação quanto pública e 

gratuita se dá como direito básico fundamentado pela Constituição Federal. Garantia esta que se 

estabelece por meio de lutas e movimentos sociais em diálogos com as estruturas e instituições de 

poderes políticos-governamentais, contudo, apesar das conquistas populares contribuintes para a 

democratização da Educação, sua qualidade, assim como, a formação contínua da formação dos 

indivíduos e a estruturação curricular para a formação docente, é possível identificar as latentes 

desigualdades sociais consolidadas historicamente e que se reverberam nos processos educativos, 

de modo a privilegiar grupos específicos da sociedade brasileira.  

Na constituição e consolidação do país, os processos formativos entre os sujeitos, por 

seguinte, institucionais e escolares no Brasil, se compõe a partir de diferentes e intensas 

intervenções europeias, influenciando assim, os aspectos sociais, econômicos, religiosos e culturais 

no país. Pode-se afirmar que a Educação Brasileira se manifesta inicialmente como um projeto 

construído pela ótica do colonizador, em uma relação exploratória, com fins doutrinários para a 

expansão de adeptos do cristianismo católico. Posteriormente, de uma classe dominante, 

hierarquicamente beneficiária dos processos exploratórios de um Brasil colônia, escravocrata, 

racista e desigual, marcando assim, no primeiro momento da história da Educação no país, 

processos educativos impositivos e doutrinários, exclusivos, com finalidades catequistas dogmáticas 

e excludentes. 

Analisar, o uso do material literário com enfoque nas relações étnico-raciais e o ensino das 

Artes no processo de ensino-aprendizagem de estudantes do curso de Pedagogia, impõe refletir e 

discutir, o currículo do curso, suas concepções, disciplinas e ementas e a inserção dos temas 

propostos no trabalho. Deve-se ainda, analisar as obras literárias, suas concepções de representação, 

representatividade e identidade, a intencionalidade das obras, as propostas pedagógicas, bem como 

as concepções de Arte e as diferentes linguagens artísticas no currículo formador.  

Profissionais da Educação e pesquisadores de diferentes segmentos têm se dedicado a 

analisar as contribuições da inserção de obras literárias como ferramenta de construção da 

identidade e a quebra de estereótipos e padrões construídos, os quais não são representativos à 

pluralidade da Educação brasileira, pois não refletem a sociedade. 
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Muitas das pesquisas já desenvolvidas com as interfaces dos temas propostos, que buscam 

compreender os benefícios da Literatura e o processo de ensino das Artes e as relações de negritude, 

e as perspectivas curriculares destacam, em boa parte, o diálogo entre a análise da inserção das 

narrativas afro-brasileiras no ensino das Artes, a concepção imagética do sujeito negro em obras 

literárias e a Lei 10.639/2003 como parâmetro legal e orientador da prática docente. Os pontos de 

vista variam bastante. São evidenciados com regularidade: a relação imagética do negro e a 

literatura (ARBOLEYA, 2008; GOUVÊA, 2005); a influência da literatura no desenvolvimento 

identitário (BARREIROS, 2010; MARIOSA & REIS, 2011; SILVA, FERREIRA & FARIA, 2011; 

PERES, MARINHEIRO & MOURA 2012); a problemática dos preconceitos e estereótipos em 

obras literárias (DEBUS, 2010; FRANÇA, 2008), dentre outros.  

METODOLOGIA  

Ao contrário das abordagens citadas no parágrafo anterior, o presente trabalho busca refletir 

sobre as interfaces entre a Literatura, o ensino das Artes e as relações de Negritude no Currículo do 

curso de Pedagogia, com o propósito de alcançar tal objetivo, no processo de pesquisa, serão 

indispensáveis, como procedimentos metodológicos: a) Identificar um arcabouço teórico dedicado 

às discussões e/ou propostas das relações entre o ensino das Artes, Literatura, Negritude e 

Currículo; b) Analisar as disciplinas e ementas e a relação entre o ensino das Artes e as relações de 

negritude e literatura no currículo de Pedagogia – UnB. c) Discutir as práticas pedagógicas no 

âmbito do ensino superior diante as informações dos documentos do Ministério da Educação 

dedicados às orientações para o trabalho com as Artes e a valorização dos aspectos culturais da 

negritude; e, por fim, d) Realizar análise documental dos projetos pedagógicos e programas do 

curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretende-se, ao final da pesquisa, entender de forma reflexiva e mais a fundo a relação entre 

literatura, o ensino das artes, as relações de negritude e o Currículo formador, em especial, do curso 

de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a pensar como são exercidas 

as disciplinas, os projetos e programas, ou partes específicas em disciplinas que não são intituladas 

com conceitos associados aos temas pesquisados, e assim, refletir sobre a elaboração e o 

planejamento pedagógico, e a interface entre os eixos temáticos. Espera-se também, após a 

investigação, propiciar estratégias pedagógicas e lúdicas para atividades que associam a literatura, o 
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ensino das artes e as relações de negritude em espaços de formação e ensino-aprendizagem por 

meio dos dados encontrados.  
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Resumo 

O artigo evidencia as seguintes relações: primeiro, busca-se analisar quais são as perspectivas 
curriculares para com a mudança epistemológica e a pedagogia contra hegemônica do curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação - FE, da Universidade de Brasília – UnB, e por seguinte, refletir a 
respeito das possibilidades no processo formativo que permitem que Outros Sujeitos, conforme Arroyo 
(2014), sejam participantes quanto sujeitos integrais no processo de formação, e a partir das 
considerações sobre o currículo, no segundo momento, o trabalho busca compreender as interfaces 
entre o ensino das Artes, a literatura e as relações de negritude. Assim, o trabalho discute a literatura 
como linguagem artística e recurso pedagógico no processo de formação de estudantes do curso de 
graduação e considera suas relações com os aspectos da negritude na formação docente.  

Palavras-chave: Currículo; ensino das artes; negritude; literatura. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem por objetivo analisar práticas intraescolares nas interações cotidianas da 

turma de Educação Infantil acompanhada que se aproximem de uma concepção curricular 

intercultural quanto às relações étnico-raciais. Para tanto, utiliza a opção metodológica de pesquisa 

no/do/com o cotidiano (FERRAÇO, 2007; OLIVEIRA, 2008), compreendendo o cotidiano como 

campo de produção de conhecimentos nas relações nele (por ele e com ele) desenroladas. A 

realização do projeto se justifica pela identificação de falas dos alunos, nas interações entre pares, 

que reproduziram estereótipos a determinados grupos sociais, circunscrevendo-os em um lugar de 

produção de estigmas. Por exemplo: expressões como “cabelo duro” utilizadas para caracterizar 

alunas com cabelo crespo; a utilização do termo preto/preta como xingamento (“Tia, o João me 

chamou de preta.”)¹; hipóteses das crianças sobre a origem de sua cor e o desejo de modificá-la 

(“Tia, o Igor é preto porque ele só toma Nescau. Eu bebo vitamina. Eu vou ficar clarinha.”). Essas 

falas apontam para um referencial de perfil estético construído a partir da branquitude, valorizando 

os traços físicos fenotipicamente brancos.  

Práticas intraescolares que se aproximem de um currículo multicultural vêm sendo 

fomentadas por políticas públicas no campo da educação. Em específico em relação às questões da 

educação para as relações étnico-raciais, vigora nacionalmente a lei 11.645/2008 que institui a 

obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afrobrasileira e de etnias indígenas na 

Educação Básica, substituindo a redação do artigo 26A, incluído na lei 9394/96 pela lei 

10639/2003, a partir da implementação da lei 13.415/2017. Ainda assim, a garantia de acesso na 

Educação Básica à educação para as relações étnico-raciais enfrenta desafios. No caso da escola 

acompanhada, a gestão escolar organiza o currículo da Educação Infantil a partir de marcos 

temporais de datas comemorativas, circunscrevendo essa temática ao mês de novembro. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro Brasileira e Africana (2004) explicita que o ensino dessa matriz curricular 

deve ser tratado de forma transversal, ao longo do período do ano letivo, não se configurando como 

um exercício pontual de abordagem da temática.  

A seguir, apresenta-se a revisão de literatura que estrutura as concepções teóricas que 

fundamentam o projeto de trabalho (BARBOSA, HORN, 2008) construído pela/com a turma. 
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INTERCULTURALIDADE E CURRÍCULO ESCOLAR: UM CAMPO EM DISPUTA 

Em pesquisa nos periódicos da CAPES², tanto para a combinação de palavras 

“interculturalismo e educação”, quanto para a combinação “interculturalismo e currículo”, foram 

encontrados 47 resultados, com destaque para pesquisas nos campos de educação indígena e 

imigração. Já para a combinação de palavras “interculturalismo e práticas escolares” foram 

encontrados 6 resultados. Destes, destaca-se o estudo de Canen e Oliveira (2002), por se aproximar 

do movimento de análise que também é empreendido nesse texto.  

Ampla bibliografia no campo (CANEN, 2000; CANEN E OLIVEIRA, 2002; CANDAU, 

2008) aponta para a existência da polissemia em torno do termo multiculturalismo, englobando 

posturas conceituais conflitantes. Canen e Oliveira (2002) identificam duas linhas conceituais gerais 

de multiculturalismo: o multiculturalismo liberal ou de relações humanas- que defende a 

valorização da diversidade cultural, mas a descontextualiza do cenário social que produz a 

diferença- e a perspectiva multicultural crítica- que situa a diferença levando em consideração o 

contexto social produtor de desigualdades-. 

Já Candau (2008) identifica três tipologias dentro do conceito de multiculturalismo: 

assimilacionista - que se insere no movimento de assimilar os grupos marginalizados à cultura 

hegemônica, sem perspectiva de alteração da estrutura social- diferencialista – que reconhece a 

diferença, garantindo a expressão das diferentes identidades culturais, mas que pode promover o 

isolamento do grupo por não priorizar relações de trocas culturais- e interculturalismo – construído 

na criação de canais de diálogo entre diferentes grupos sociais e culturais em oposição à assimetria 

de prestígio social desses grupos na sociedade.   

As práticas aqui analisadas serão revisitadas a partir dos conceitos de crítica cultural 

(BOYLE-BAISE, GILLETTE, 1998), hibridização (MCLAREN, 2000) e ancoragem social dos 

discursos (GRANT, WIECZOREK, 2000). Boyle-Baise e Gillette (1998), referem-se a crítica 

cultural como o processo de análise de discursos presentes na sociedade que constroem a diferença 

e subjugam determinados grupos. Já a hibridização (MCLAREN, 2000) se caracteriza pelo 

cruzamento de fronteiras culturais. Por fim, a ancoragem social dos discursos (GRANT; 

WIECZOREK, 2000) caracteriza-se pelo momento em que são estabelecidas relações entre 

discursos políticos, sociológicos e culturais, com a leitura das práticas sociais (CANEN; 

OLIVEIRA, 2002). Esses três momentos convivem de maneira circular no processo do fazer 

pedagógico intercultural. 
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A seguir apresenta-se a metodologia de desenvolvimento do projeto (BARBOSA, HORN, 

2008) na/da/com a turma de Educação Infantil. 

METODOLOGIA DE PESQUISA NO/DO/COM O COTIDIANO: RELAÇÕES COTIDIANAS 

PRODUZINDO CONHECIMENTOS 

A pesquisa situa-se no campo de pesquisa qualitativa e a opção metodológica assumida é a 

de pesquisa no/do/com o cotidiano (FERRAÇO, 2007; OLIVEIRA, 2008) que se fundamenta pela 

indissociabilidade entre epistemologia e metodologia, numa perspectiva que toma as relações 

protagonizadas no cotidiano como fonte de produção de conhecimentos (OLIVEIRA, 2008). As 

condições para realização da pesquisa inspiram cuidados, sobretudo pela condição da pesquisadora 

como professora da turma. Observar fenômenos familiares, para Velho (1978), requer um exercício 

de relativização, de aproximação e distanciamento, tornando possível a compreensão sobre a lógica 

das relações dos fenômenos observados. Nesse sentido, pode ser considerada uma possibilidade 

interessante de análise a pesquisa sobre o cotidiano ser realizada por um dos, como define Ferraço 

(2007), “sujeitos que praticam a escola” (FERRAÇO, 2007, p 74).  

Para estruturação de uma sequência didática adotou-se a concepção teórico/metodológica da 

Pedagogia de Projetos (BARBOSA, HORN, 2008), em uma perspectiva que se propõe a romper 

com a fragmentação entre conhecimento e cultura e, na qual, tanto professores quanto alunos da/na 

turma são cocriadores do processo de produção do conhecimento. 

A seguir apresentam-se as práticas analisadas que se aproximariam da perspectiva 

interculturalista (CANDAU, 2008) em relação à matriz curricular da educação para as relações 

étnico-raciais. 

CURRÍCULO E INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A PRODUÇÃO DA 

DIFERENÇA COMO PRÁTICA SOCIAL NA MATRIZ CURRICULAR DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO RACIAIS 

Para fins didáticos, as atividades selecionadas segmentam-se em três grandes subitens: rodas 

de leitura, atividades entre pares e atividades realizadas juntamente com os responsáveis dos alunos.  

Rodas de leitura: a elaboração oral como ferramenta de reelaboração do pensamento 
O texto literário foi adotado enquanto produção artística, tendo como intuito primordial a 

apreciação da produção literária. Por outro lado, a escolha dos títulos orientou-se tanto pela 

qualidade da narrativa quanto pelo protagonismo de personagens negros dentro destas, com vistas a 
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apresentar referenciais aos alunos que se diferenciassem do referencial de branquitude. Nas 

primeiras rodas de leitura, foram manifestas contradições entre o fenótipo que a criança apresenta e 

o fenótipo que esta imagina apresentar. Essa contradição também apareceu na produção de 

autorretrato.  

A partir dos interesses da turma durante as rodas de leitura, foram propostas atividades entre 

pares na/da/com a turma. Estas serão apresentadas no tópico a seguir. 

Atividades entre pares 
As atividades sobre representação do corpo contaram com produção de autorretrato e 

produção de uma representação de si a partir do desenho da sombra de cada criança. A atividade de 

autorretrato consistia em realizar e colorir um desenho de si mesmo com auxílio da observação de 

seu próprio reflexo no espelho. Nessa atividade ficou muito marcada a contradição entre algumas 

representações gráficas e o fenótipo da criança autora da representação. Já na construção de auto 

representação a partir do desenho da sombra de cada criança, foram mais manifestas descrições que 

se aproximassem de fenótipos não brancos. Apesar de ainda ocorrerem falas das crianças com 

reprodução ao referencial estético de branquitude. Foi possível perceber algumas alterações 

gradativas em relação a forma como os alunos percebiam a estética física da população negra e 

como passaram a incorporá-las em auto representações. Dessa maneira, pode-se inferir uma 

aproximação ao conceito de crítica cultural de Grant e Wieczorek (2000). 

Dentre as demais atividades entre pares na/da/com a turma, destacou-se a confecção das 

bonecas abayomi. A roda de leitura do dia contou com a contação de história sobre a abayomi, 

destacando que a origem da palavra possui gênero neutro, podendo ser usada tanto para masculino 

quanto para feminino na tradução para o português. Um dos alunos, Nicholas, disse que seu boneco 

era um samurai (a vestimenta da abayomi lembra um vestido ou um kimono samurai). Já Ana 

afirmou: “O meu é cachorro” (sua abayomi ficou com uma das tiras fora do nó, lembrando uma 

terceira perna ou um rabo de animal). Esse momento de produções entre pares se aproxima do 

conceito de hibridização de McLaren (2000), uma vez que houve o cruzamento de fronteiras entre 

culturas distintas. 

Na sequência do texto, serão descritas as atividades realizadas em integração com 

responsáveis da turma e com outros profissionais da unidade escolar. 
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Atividades em integração com responsáveis de alunos  
Os responsáveis de alunos da turma mantiveram parceria ao longo de todo o 

desenvolvimento do projeto, desde a realização dos trabalhos escolares para casa (ainda que com 

adesão parcial da realização destes) até a devolução e conservação dos empréstimos de livros. Na 

terceira reunião com responsáveis da turma, realizada em agosto, foi proposta uma roda de conversa 

com responsáveis e alunos sobre a representação de personagens de contos clássicos infantis, como 

príncipes e princesas. A partir disso, foram apresentadas imagens das famílias reais de Lesoto, 

Suazilândia, e da tribo Mende de Serra Leoa. Além de serem famílias compostas por pessoas 

negras, as famílias reais desses locais têm membros que fogem ao estereótipo físico ligado a 

magreza que é valorizado pela cultura ocidental. Após essa discussão, foi proposto que cada 

responsável confeccionasse junto à criança um príncipe ou princesa a seu modo.  

O projeto também contou com uma apresentação para toda a escola: o desfile de turbantes e 

apresentação da história das bonecas abayomi durante o evento comemorativo da Festa da 

Primavera. Como dito anteriormente, a unidade escolar orienta seu currículo pelos marcos 

temporais de datas comemorativas. A apresentação de um dos resultados do projeto da turma nesse 

evento foi uma linha de fuga possível para que a turma integrasse uma atividade coletiva escolar 

através de seu trabalho próprio desenvolvido. Essa atividade também contou com apoio das famílias 

dos alunos. Foi solicitado que as alunas levassem para escola meia calça ou calça legging para 

confecção dos turbantes. O desfile de turbantes ocorreu junto à apresentação oral e exposição das 

bonecas abayomi. 

RESULTADOS 

Os resultados do projeto apontam para a necessidade de ampliação e análise das formas de 

implementação da lei 11.645/2008 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da História e 

Cultura Africana e Afrobrasileira e culturas de etnias indígenas, uma vez que, na escola em que se 

realizou essa pesquisa, verificou-se o tratamento do tema como um apêndice curricular circunscrito 

em períodos específicos de celebração de datas comemorativas.  

Para não concluir, faz-se necessário salientar a importância da construção de práticas 

curriculares que se aproximem da perspectiva intercultural, sobretudo, em um contexto político 

nacional de instabilidade frente aos valores da democracia e de invisibilização da diversidade. O 

fazer pedagógico se traja de significado frente aos seus partícipes na medida em que é socio 
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referenciado. Somente dessa maneira é possível a produção da educação na/da/pela/para 

diversidade. 

Notas de fim 

1 Os nomes de estudantes utilizados são fictícios considerando a preservação de sua identidade. 
2 Pesquisa realizada em em 16/08/2019, às 14h16. Disponível em: <http://www-periodicos-capes-gov-br.ez27.periodi 
cos.capes.gov.br/index.php?>. 
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Resumo 

A pesquisa analisa a relação entre interculturalismo (CANDAU, 2008) e currículo escolar em uma 
turma de Educação Infantil, com crianças na faixa etária de 5 anos, em uma escola da Rede Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, localizada na Zona Norte desse município. Tem-se por objetivo 
analisar práticas desenvolvidas na turma que se aproximem de práticas curriculares interculturais no que 
tange a educação para as relações étnico-raciais. Trata-se de pesquisa qualitativa, com metodologia de 
pesquisa no/do/com o cotidiano (FERRAÇO, 2007; OLIVEIRA, 2008), que se fundamenta pela 
indissociabilidade entre epistemologia e metodologia, uma vez que toma as relações protagonizadas no 
cotidiano como fonte de produção de conhecimentos. As atividades analisadas foram divididas em três 
grupamentos: rodas de leitura, atividades entre pares e atividades integradas com responsáveis de 
alunos. Os resultados do projeto são parciais na medida em que a construção de um currículo 
intercultural não se configura em um período delimitado espaço-temporalmente, mas se faz ao longo 
do processo de formação, a partir de vivências que questionem matrizes culturais naturalizadas. Os 
resultados apontam para a necessidade de ampliação e análise das formas de implementação da lei 
11.645/2008 na Educação Básica, uma vez que, na escola em que foi desenvolvida a pesquisa, o tema 
parece ser tratado como um apêndice curricular, sendo inserido no currículo a partir de marcos 
temporais de datas comemorativas. Ressalta-se, ainda, a importância da construção de práticas 
curriculares que se aproximem da perspectiva da interculturalidade, sobretudo, em um contexto político 
nacional de instabilidade frente aos valores da democracia e de invisibilização da diversidade. 

Palavras-chave: interculturalidade, Educação Infantil, relações étnico-raciais. 
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INTRODUÇÃO 

O cárcere se traduz em um ambiente complexo por ser composto por uma série de variáveis 

com relevante impacto social. Não obstante, este artigo trata de um elemento essencial à sua 

organização, mas que carece de maior problematização científica: os servidores das carreiras 

penais. 

 Neste cenário, estes são os responsáveis pela materialização das políticas públicas voltadas a 

custódia das pessoas presas. À primeira vista, estaríamos diante de uma atuação profissional 

bastante simples, não fora a incongruência apresentada pela legislação penal brasileira, a qual indica 

dupla objetivação à execução da pena no Brasil: manter encarcerado e, harmonicamente, preparar o 

indivíduo para a liberdade. 

 Assim, o Agente e o Técnico Penitenciário devem zelar pela custódia dos privados de 

liberdade, bem como pela sua reinserção social. Considerada esta perspectiva, sua atuação 

profissional é interpelada por circunstâncias que influenciam a produção de identidades funcionais. 

Salientamos deste modo que, embora exista previsão legal voltada à qualificação inicial de tais 

sujeitos, sua inserção profissional no ambiente carcerário impulsiona, em larga medida, sua 

produção identitária. 

 Isto posto, torna-se relevante problematizar a emergência de uma cultura carcerária peculiar 

e a relação desta com os processos formativos de profissionalização dos servidores das carreiras 

penais, já que, tal vinculação sugere a produção de um currículo também específico. 

A EMERGÊNCIA DE UMA CULTURA PRÓPRIA DA PRISÃO: ASPECTOS A CONSIDERAR 

A legislação voltada à execução da pena no Brasil prevê as diretrizes de organização e 

funcionamento dos estabelecimentos penais, entre as quais ressaltamos as que tratam do 

aperfeiçoamento do pessoal penitenciário. Grosso modo, a lógica de orientação da atuação 

profissional no cárcere considera os direitos e deveres da pessoa presa visando sua liberdade. Neste 

contexto, o servidor deve atuar de acordo com a lei. Todavia, as condições do cárcere 

impossibilitam a adoção de determinadas posturas. 

Em meio a este imbróglio, o servidor ainda, vivencia o confinamento no local de trabalho e 

carrega consigo a complexidade da prisão, especialmente no que se refere à responsabilidade em 

compatibilizar segurança e reintegração social. Tal indicativo possibilita que os consideremos 
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vítimas do processo de prisionalização, pois há a assimilação de determinados comportamentos, 

atitudes e valores intrínsecos ao espaço no qual atuam. (THOMPSON, 1976; CHIES et al., 2001). 

Sykes (2017) afirma que esta celeuma é particular da prisão. Independente de lugar, finalidade ou 

tipo de estabelecimento existem similitudes penais básicas. Assim, a prisão moderna se apresenta de 

modo muito semelhante ainda que se situe em locais distintos. 

Deste modo, tem-se que o sistema favorece a produção e o reforço identitários. Uma vez 

que, os servidores precisam muito rapidamente entender a dinâmica da prisão, principalmente 

apreender, para fins de manutenção da ordem, a “pensar como o preso”, “trabalhando preso com o 

preso” (MORAES, 2005, p. 221). 

Para Lopes e Macedo (2011, p. 198), “ao se considerar que a ação social e a conduta dos 

sujeitos têm uma dimensão cultural ou discursiva está-se indo um pouco além e dizendo que a 

cultura não é apenas regulada, mas regula”. Não obstante, seria leviano desconsiderar que estamos 

tratando de conhecimentos específicos desenvolvidos em escolas que formam servidores. Logo, é 

perceptível que há inclinação para a produção de ações educacionais que reproduzem uma cultura 

peculiar. 

Lemgruber (2004), ao tratar da gestão prisional, reforça o entendimento quanto a existência 

da referida cultura.  

(...) a gestão prisional trabalha sobre um grande tabuleiro composto por ‘peças’ 

burocráticas: uma imensidão de portarias, regulamentos, ordens de serviço formais e 

um conjunto de crenças e valores que agilizam procedimentos informais, 

reforçando a cultura prisional. (LEMGRUBER, 2004, p. 325, grifos nossos) 

Por esse ângulo, vislumbramos que a prisão, configura um meio social próprio. Ela tem 

especificidades culturais que interferem na produção de identidades assumidas por aqueles que 

acessam este espaço, independentemente do papel que exercem. Thompson (1976, p. 97) nesse 

sentido, adverte que os presos são os responsáveis, em certa medida, pela definição de padrões de 

interação próprios do cárcere, uma vez que reagem a eles pautados pela experiência do 

aprisionamento. Para o autor, devido a constante e massiva convivência entre muitas pessoas 

reclusas no mesmo espaço, se “desenvolveria um regime interno próprio, informal, resultante da 

interação concreta dos homens, diante dos problemas postos pelo ambiente particular em que se 

viram envolvidos.” (THOMPSON, 1976, p. 51) 

Deste modo, o conhecimento da cultura prisional revela que a convivência dos presos entre 

si e com seus custodiadores apresenta especificidades. Também, as relações entre os gestores da 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1571 

segurança e os da assistência aos presos são objeto de permanentes dificuldades como se houvesse 

dois grupos: um “pró preso” e outro “contra o preso”. Quando na verdade, conforme Lemgruber 

(2004, p. 313) todos atuam “pró-custódia”. 

Em um contexto dicotômico vai se produzindo a identidade profissional destes servidores 

que, habitualmente atuam nas ações de desenvolvimento dos futuros colegas de profissão. O que, 

nos possibilita inferir que, não havendo um processo cuidadoso e bem articulado de formação 

docente, será potencializada uma atuação pedagógica de pura e simples transmissão de conteúdos e 

de informações. 

Sujeitos vinculados ao sistema prisional e novos servidores passam a comungar das mesmas 

“crenças profissionais” fundamentadas na empiria isolada daqueles.  Assim, as ações de formação 

profissional encapsulam no currículo a forma de pensar e agir de determinados sujeitos, sem sequer 

refletir aspectos da política e da legislação penal vigente. Nesse sentido, um dos normativos de 

referência para a política nacional de Educação em Serviços Penais, o Guia de Referência para a 

Gestão da Educação em Serviços Penais (DEPEN, 2006, p. 13), reforça tal entendimento, uma vez 

que afirma ser a docência desenvolvida, geralmente, por servidores do próprio sistema 

penitenciário: os “servidores-docentes-eventuais”. 

Dessa forma, os exemplos utilizados em sala de aula e, por vezes, a indumentária e a 

linguagem assumida criam um espaço de formação mais relacionado a processos de informação 

sobre o cárcere do que de enfrentamento e construção do conhecimento para atuação naquele 

ambiente, tal como afirma Lopes (2002). 

Frente aos argumentos que denotam a existência de uma cultura específica do cárcere, toma 

dimensão robusta para este trabalho a problematização quanto a necessidade de atenção aos 

processos formativos e correlata produção intelectual que visam o desenvolvimento profissional dos 

servidores das carreiras penais e por conseguinte inauguram um currículo de igual forma peculiar. 

A NECESSIDADE FORMATIVA SEGUNDO A CULTURA PRISIONAL E O CORRELATO 

CURRÍCULO PECULIAR 

Os temas desenvolvidos nas ações de aperfeiçoamento dos servidores das carreiras penais 

compõem o campo educacional denominado “Educação em Serviços Penais”, particularmente a 

partir de 2005. Com a finalidade de articular e materializar as referidas ações de desenvolvimento 

profissional, bem como orientar a atuação de gestores estaduais e federais, a União propôs uma 
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série de políticas públicas, entre as quais, destaca-se, o aparelhamento e reaparelhamento de escolas 

estaduais de gestão penitenciária ou instituições congêneres. 

Isto posto, é possível compreender que tais políticas são pautadas a partir de uma 

perspectiva curricular que percebe a prisão como um campo social com particularidades que 

merecem atenção, haja vista a inauguração de instituições educativas específicas para a difusão do 

conhecimento lá produzido, possua este, cunho científico ou empírico. Compreender que estas 

escolas adotam um currículo focado na cultura carcerária possibilita o fortalecimento da concepção 

de que o referido currículo “funciona como um sistema de significações dentro do qual os sentidos 

são produzidos pelos sujeitos” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 186).  

Defendemos aqui, contudo, a adequada formação para o futuro trabalhador deva pautar-se 

pela profusão de conhecimentos orientados para uma atuação problematizadora. Faz-se necessário 

que, a partir das experiências dos “servidores-docentes-eventuais”, os novos servidores sejam 

levados a identificar as possibilidades do campo penal penitenciário de modo crítico e consciente. 

Conforme apontado anteriormente, os diferentes elementos que compõem a prisão a tornam 

complexa e dotada de características específicas (CHIES, 2013). Logo, é possível afirmar, que 

possui uma lógica de organização e funcionamento característicos. Nesse sentido, há uma cultura 

prisional em torno da qual são constituídas práticas representacionais específicas, tais como o modo 

de falar, vestir e agir, que atingem também o pessoal penitenciário (THOMPSON, 1976).  

Tratamos então, da emergência de uma perspectiva curricular cultural adotada no âmbito das 

escolas de governo, tanto por refletir a cultura do cárcere, quanto por propor o desenvolvimento de 

ações educacionais que visam, assim como afirma Meyer (2012, p. 50), transformar os indivíduos 

em sujeitos de uma cultura específica. 

Assumir que as questões curriculares em uma escola de governo adotam a feição cultural 

relaciona-se ao entendimento de que estas propõem as ações educacionais com vistas à produção de 

determinadas identidades, geralmente, já pré-definidas. No âmbito da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal (BRASIL, 2019), por exemplo, 

espera-se que as escolas de governo produzam suas intervenções a partir do local de atuação de 

cada servidor, ponderando a atividade que este deve desenvolver, o desempenho que tem 

apresentado, e as capacidades que devem ser desenvolvidas a partir desta equação. Logo, no 

contexto focalizado neste trabalho é esperado que as escolas de governo desenvolvam a partir de 

suas ações formativas as características esperadas do servidor investido em uma profissão penal 

penitenciária. 
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Portanto, ancoramos nosso entendimento em Lopes e Macedo (2011), uma vez que para as 

autoras vincular cultura, educação e currículo é discutir um “repertório de significados”. 

Compreender o que é considerado válido em termos educacionais, para ser reproduzido em uma 

instituição de ensino, é visualizar o plano de ação que uma área possui. Nesse sentido, as autoras 

entendem que o referido repertório é “um conjunto de sentidos socialmente criados que permite aos 

sujeitos se identificarem uns com os outros. É desse repertório que a teoria curricular propõe que 

sejam selecionados os conteúdos trabalhados pelo currículo.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 184) 

Por essa lógica, torna-se relevante questionar que repertório de significados é atribuído ao 

sistema penitenciário, para que daí surjam os conteúdos considerados válidos para a difusão em 

uma escola de governo voltada à gestão penitenciária. É sabido que atuar no sistema carcerário 

endereça/localiza/insere o sujeito profissional em um ambiente alijado de reconhecimento social. 

Por isso, questionamos, se este profissional, entranhado em uma cultura que o desprestigia, passa a 

formar outros profissionais, que sentidos podem estar flutuando nas ações educacionais 

desenvolvidas pela escola? 

Com base em questionamentos como este, consideramos que a justificativa para a filiação à 

perspectiva do currículo sob uma orientação cultural encontra esteio em Lopes e Macedo (2011, p. 

203), pois concebem o currículo como “uma prática de atribuir significados, um discurso que 

constrói sentidos. Ele é, portanto, uma prática cultural”. Torna-se assim, imprescindível o estudo do 

currículo, pois ele permeia as relações em qualquer escola. Para tanto, nos filiamos a concepção de 

Moreira e Silva (2009), quanto ao currículo não ser um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. Assim, perceber o desenvolvimento de um currículo 

monocultural, que se restringe aos acontecimentos e questões originadas apenas no cárcere, pode 

indicar que os significados que permeiam a concepção curricular de uma escola de governo voltada 

à gestão penitenciária estejam voltados aos sentidos já insculpidos na prática cotidiana dos 

servidores-docentes-eventuais. 

Alicerçar a investigação no campo cultural permite compreender o fluir dos sentidos e 

significados em se tratando das relações de poder instituídas. Focalizar o objeto de estudo a partir 

da perspectiva cultural possibilitou a compreensão de que “é na esfera cultural que se dá a luta pela 

significação, na qual os grupos subordinados procuram fazer frente à imposição de significados que 

sustentam os interesses dos grupos mais poderosos.” (COSTA, SILVEIRA e SOMMER, 2003, p. 

138) 
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CONCLUSÕES 

Na atualidade é de público e notório saber o que emerge dos interstícios da prisão. 

Observando esta realidade, questionamos quem e como é desenvolvido o aperfeiçoamento 

profissional dos servidores que lá atuam. Ao focalizarmos o campo, percebemos que se trata de 

modalidade educativa de recente institucionalização, na qual é habitual que os servidores antigos 

atuem como docentes, eventualmente.  

Tem-se deste modo, a produção de um currículo peculiar pautado na experiência 

profissional de alguns agentes e técnicos penitenciários que é “repassada” aos futuros servidores. O 

que for considerado exitoso, deve ser replicado, sem maiores problematizações, há simplesmente, 

que se atuar conforme o servidor modelo. As identidades funcionais já estariam, neste sentido, 

previamente insculpidas, bastando que se reflitam nos “futuros funcionários do cárcere”. 

Longe de indicar ou estabelecer caminhos, nosso intento neste trabalho foi o de evidenciar 

que há um campo educacional em profícuo desenvolvimento necessitando de atenção quanto ao que 

nele se pratica e produz em se tratando de cultura, conhecimento e currículo. 
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Resumo 

O cárcere é uma instituição moderna da qual emergem diversos conhecimentos, entre os quais 
destacamos os vinculados à atuação profissional de agentes e técnicos penitenciários que lá laboram. 
Materializar a política penal penitenciária de um país como o Brasil, no qual mais de 700mil pessoas 
encontram-se privadas de sua liberdade (INFOPEN, 2020), torna-se um relevante desafio visto à 
exigência legal de se efetivar a segregação dos presos visando à futura vida livre. Em que pese a 
incongruência do objetivo da prisão, os servidores das carreiras penais agem de modo a torná-lo viável 
e, para tanto, obrigatoriamente são qualificados de modo prévio à investidura na carreira. Neste 
trabalho, focalizamos a relação existente entre a cultura carcerária e a propositura de políticas 
educacionais voltadas ao desenvolvimento profissional dos atores envolvidos com a execução da pena 
no país. A relevância de tal discussão encontra-se na sua vinculação com a profissionalização de novos 
servidores, haja vista que a produção dos cursos e qualificações é, geralmente, organizada, validada e 
executada por profissionais que têm experiência profissional comprovada. Reveste-se de relevância 
ainda, tal temática, por conectar-se à inauguração de um campo particular do conhecimento: o da 
Educação em Serviços Penais. É habitual que neste, os docentes sejam servidores com larga expertise 
no sistema carcerário, logo, amplamente envolvidos com a cultura cotidiana do cárcere, porém, muitas 
vezes sem a correlata imersão em algum contexto pedagógico. Estudiosos do campo penal 
penitenciário, como Thompson (1976), Lemgruber (2004), Moraes (2005) e Sykes (2017), corroboram a 
perspectiva da peculiaridade da cultura prisional, enquanto que, a partir de curriculistas como Lopes e 
Macedo (2011), percebemos que emerge daí uma produção identitária específica, difundida e fortalecida 
nas ações educacionais, pautada, particularmente, nos embates e nas configurações oriundas da prisão. 

Palavras-chave: Cultura carcerária; Currículo carcerário; Educação em Serviços Penais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DEBATE SOBRE DESIGUALDADE DE GÊNERO E 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

NA ESCOLA JOVEM 

 

Caio Moreno Machado Aquino – UFAC 

Karolayne Almeida de Souza – UFAC 

Júlia Lobato Pinto de Moura – UFAC 

 

 

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 1577 

INTRODUÇÃO 

O trabalho apresentado procura destacar o debate sobre a desigualdade de gênero e 

orientação sexual dentro do Instituto de Educação Lourenço Filho, escola da rede estadual de Rio 

Branco Acre durante as aulas de Estágio Supervisionado em Geografia. A escola que funciona em 

tempo integral, adotou a partir de 2018 o Projeto Escola Jovem, que vem justamente com uma 

proposta de levar o aluno a se conhecer, traçando seus objetivos de vida e assim formar cidadãos 

compromissados com o seu futuro. Como parte do processo de valorização de si e do próximo, 

incentiva-se o respeito as diferenças, permitindo que cada um escolha a forma como deseja se 

expressar.  

Esse trabalho também procura comparar como as questões de sexualidade e gênero são 

tratadas dentro da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e nos documentos que norteiam 

o projeto Escola Jovem e suas “metodologias de êxito”. Esta reflexão justifica-se sobretudo no 

contexto de mudança governamental que rotula essas discussões como sendo “ideologias” e 

“doutrinações” que fariam parte de um “marxismo cultural” que estaria sendo implantado nas 

escolas, o que retrata um pouco dos tempos de pós-verdades e muitas teorias de conspiração em que 

vivemos. Por último buscamos trazer as contribuições da Geografia para o estudo dessas temáticas, 

através de uma reflexão sobre a experiência de planejamento e execução de aulas em uma turma do 

2º Ano do Ensino Médio. 

Os objetivos da pesquisa são: refletir como a ciência geográfica tem contribuído para a 

reflexão crítica sobre desigualdade de gênero e orientação sexual; abordar de que modo o Instituto 

de Educação Lourenço Filho vem trabalhado essas temáticas através das ‘metodologias de êxito’ e 

mapear nos documentos norteadores do currículo sobretudo na BNCC e no Projeto Escola Jovem, 

qual é o papel descrito para a Geografia na discussão de temáticas de gênero e orientação sexual.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O fazer pedagógico envolve múltiplas dimensões: produtiva, política e simbolizadora. É um 

trabalho produtivo na medida em que produz ou mesmo reproduz algo de natureza material ou 

imaterial, e sempre se espera algum desdobramento daquilo que se é ensinado nas salas de aula. 

Todo fazer pedagógico é também um fazer político na medida que o trabalho na escola é uma 

prática coletiva cheia de intencionalidade e escolhas éticas, teóricas e metodológicas que refletem 
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as propostas de cidadãos que a escola pretende formar. Portanto há uma impossibilidade de um 

fazer científico e pedagógico neutro como querem tornar os defensores de uma suposta “escola sem 

partido”. Proposta impossível, mas, ameaçadora, quando analisamos os discursos que norteiam a 

proposição do projeto. Segundo Moura e Soares (2017) o projeto de Lei “Escola Sem Partido” 

visava, vaga e genericamente conter uma suposta influência arbitrária do professor e assegurar a 

“liberdade” de pensamento e aprendizagem dos alunos segundo a convicção política, ideológica e 

religiosa de seus pais ou responsáveis, estabelecendo padrões educacionais e regras para a execução 

do ensino em todo o território nacional. (MOURA E SOARES,2017, p. 215). 

Esta proposta de lei foi arquivada, mas a militância do “movimento escola sem partido” 

idealizado em 2003 pelo procurador Miguel Nagib do estado de São Paulo, ligado a bancada 

conservadora cristã no Congresso Nacional conquistou uma de suas bandeiras: a retirada do tema 

transversal orientação sexual descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1998 da 

nova BNCC. Todo projeto educacional é necessariamente um projeto político pois acontece a partir 

de ordenamentos governamentais expressos nas políticas curriculares e nas escolhas éticas pessoais 

dos profissionais de ensino: A quem se quer servir? Que modelo de sociedade se deseja construir? 

Que tipo de humanos se quer formar?  

Aqueles que defendem uma escola sem partido, revestem-se de uma suposta neutralidade e 

constitucionalidade. Fingem uma suposta neutralidade para não explicitarem que estão a serviço do 

conservadorismo tóxico, que não aceita o debate informativo e conscientizador sobre identidade de 

gênero e orientação sexual nas escolas, assim como taxa de “marxismo cultural” uma reflexão 

crítica sobre as diferenças de classe, e expressa sua intolerância e racismo quando na aplicação de 

projetos de cultura africana e consciência negra. Um programa de governo e projeto de sociedade 

contraditório e violento, ultraliberal na economia, entreguista e antipatriota, ao mesmo tempo 

ultraconservador nos costumes apoiando-se numa falsa neutralidade de matriz positivista já tão 

falsificada.  

São os germes da colonização que encontraram solo fértil no Brasil constituindo a 

colonialidade em nós, a naturalização das relações de opressão baseadas no sistema patriarcal 

heteronormativo e branco. Os colonizadores foram embora, mas deixaram como herança matrizes 

preconceituosas de todos os tipos, racistas, machistas, homofóbicas, xenófobas além do ódio de 

classe. Apesar das narrativas construídas por importantes sociólogos brasileiros em torno de um 

país cordial e uma democracia racial, o Brasil é um país com taxas estatísticas assustadoras em 

relação a violência contra a mulher, estupro, agressões de toda ordem incluindo a doméstica, sendo 
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alarmante o aumento no caso de feminicídio nos últimos anos. Não diferente os crimes contra a vida 

das pessoas LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer e Intersexo) também tem 

aumentado. Nos dois casos crianças, jovens e adultos sofrem este tipo de violência.  

O projeto “Escola sem partido” trata-se, portanto, de uma posição favorável a invisibilizar 

este tipo de problema quando defendem que é “VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a 

educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções” (PL n. 867, 2015, p. 2). Nesse 

sentido, a própria proposta de “escola sem partido” já expressa uma escolha política, já toma um 

partido, já se põe de um lado, a serviço de um modelo de formação. O que à princípio pode parecer 

razoável e aceitável quando se pensa no papel da família na educação dos filhos, quando lido no 

contexto de produção do discurso, percebe-se a busca por cercear determinadas temáticas no 

ambiente escolar que os pais julguem que vão contra suas próprias convicções, comprometendo a 

busca pelo conhecimento como forma de superar os preconceitos e formas de opressão históricas 

para saber respeitar as diferenças entre os grupos humanos. 

O fazer pedagógico é envolto também em práticas simbólicas. Por simbolismo Severino 

(2011) define como os sentidos, as significações que se imprimem a uma ação. Assim, ao 

abordarmos por exemplo, temáticas delicadas e urgentes como desigualdade gênero e orientação 

sexual no âmbito escolar há que se ter em mente: quais aspectos serão discutidos? De que modo 

serão discutidos? Quais objetivos temos com essa discussão? O que gostaríamos que nossos alunos 

refletissem, repensassem e desconstruíssem sobre o conteúdo?  

Há nesses questionamentos uma postura produtiva, política e simbolizadora que passa tanto 

pela seleção dos objetivos e conteúdos quanto de metodologias de ensino. Para isso se faz 

necessário, em todas as aulas, o domínio do assunto, empatia, sensibilidade e constante atualização 

do professor, tendo em vista que uma abordagem destas, por exemplo, são frutos de conquistas 

reivindicatórias recentes por representatividade, promoção de direitos civis e humanos. Como tudo 

no mundo as dinâmicas sociais em relação as questões de gênero e sexualidade estão em 

transformação a todo instante. O professor precisa estar atento a novas referências teóricas que 

possibilitem novos olhares e novas abordagens em sala de aula como forma de reagir a violenta 

onda de massacre das minorias e os crimes de ódio. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Foram realizados planejamentos para a aula em que foi promovido o debate sobre 

desigualdade de gênero e orientação sexual, com pesquisas na internet a respeito do Movimento 
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Feminista na luta pela igualdade de direitos e também a respeito do movimento LGBT, outro ponto 

foi a realização do debate em sala com a participação dos alunos a partir de algumas questões que 

foram formuladas pelos próprios professores no final da aula para estimular a participação dos 

discentes. 

Para a elaboração do artigo foi feito um estudo a respeito do fazer pedagógico em vista de 

um ensino libertador e uma análise da Base Nacional Comum Curricular e do Documento “Escola 

Jovem” para entendermos onde se encaixa as temáticas: sexualidade, orientação sexual e 

desigualdade de gênero dentro desses documentos. 

RESULTADOS  

Na análise que foi realizada sobre a Base Nacional Comum Curricular, observou-se que a foi 

suprimido o termo “orientação sexual” e suavizado as reflexões sobre gênero, o que gerou revolta a 

diversos segmentos sociais que acreditam na importância da discussão dessas temáticas na 

educação sem disfarces ou censuras pois são temas relacionados a prevenção de gravidez precoce, 

doenças sexualmente transmissíveis, combate ao abuso infantil, respeito as identidades de gênero.  

Nota-se que na nova BNCC se manteve algumas preocupações com a defesa dos direitos 

humanos. As questões de gênero aparecem em diversos componentes curriculares como educação 

física, artes, biologia, história e geografia, mas o documento não traz de forma explícita a 

importância de abordar temas como machismo, feminismo, homofobia etc., para entender os 

processos de exclusão e desigualdade, isto é, estas temáticas são sugeridas sem o aprofundamento 

das questões norteadoras.  

Em relação ao documento da “Escola Jovem” foi analisado que o mesmo está centrado no 

projeto de vida do aluno, e para tanto sugere as “metodologias de êxito”, que se configuram em 

ações pedagógicas que auxiliem no processo de ensino de forma dinâmica, de maneira que os 

alunos queiram aprender mais e assim gerar boas expectativas e planos para seus futuros. As 

metodologias de êxitos se propõem a trabalhar com os dilemas atuais dos alunos, suas dificuldades 

e dúvidas, a fim de construir estratégias para superação. 

Dessa forma, as aulas de Projeto de Vida abrem espaço para estudo de temáticas como 

orientação sexual e desigualdade de gênero, dentro de uma perspectiva de que não se trabalha um 

plano de carreira para o aluno, mas todas as suas características pessoais, suas potencialidades, sua 

forma de ver o mundo. Neste sentido não se trata de uma concepção de educação voltada apenas 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1581 

para o mercado de trabalho pois trabalha valores como respeito, solidariedade e empatia para assim 

os sujeitos possam se realizar profissional e pessoalmente. Parte-se de um pressuposto de que o 

aluno já é alguém (e não do que você quer ser quando crescer), alguém que precisa desenvolver a 

consciência de onde deseja chegar, como conceito de si e de suas capacidades.  

Ao discutirmos desigualdade de gênero e sexualidade na escola que foi realizado o debate, 

na disciplina de geografia, podemos identificar a importância deste conteúdo para uma formação 

crítica dos alunos tendo em vista que essa desigualdade é vivenciada cotidianamente em espaços 

como a sala de aula e também nos lares, nas famílias e no mercado de trabalho. Preconceito e 

discriminação historicamente têm causado uma série de impactos negativos na vida desses jovens 

como a retração, baixa autoestima, depressão, falta de perspectiva de um futuro melhor dentre 

outros aspectos. Sem acolhimento em casa, muitas vezes estes jovens só tem a escola como espaço 

de aceitação e ampliação dos horizontes. Por isso a importância dos educadores para que esses 

alunos consigam identificar ter compreensão e ferramentas conceituais para lidar com essas 

discussões, de modo a construir uma autonomia e liberdade de pensar, agir e se posicionar. 

CONCLUSÕES 

A elaboração desse trabalho e a prática do Estágio Supervisionado em Geografia III 

proporcionaram o entendimento do quanto é importante trabalhar na escola as temáticas de 

orientação sexual e desigualdade de gênero, pois a escola é um ambiente de formação não só 

profissional, mas social e humana, a formação do ser como um todo. Abordar as lutas dos vários 

segmentos sociais excluídos ao longo da história é necessário para formar uma sociedade mais 

acolhedora e respeitosa, na medida em que se entende que todos tem direitos independente da 

orientação sexual ou do gênero, todos são capazes e precisam ser respeitados, valorizados e aceitos.  

A escola tem o dever de ser um espaço que instigue os alunos a lutarem por seus direitos e 

olharem para o outro como alguém que também merece viver em paz e em segurança independente 

de sua orientação sexual, cor, gênero, escolha de vida. Numa perspectiva de educação democrática 

e libertadora, a escola deve ser o lugar onde se aprende que a humanidade não é igual, as pessoas 

pensam diferente e tem o direito de escolherem a forma que querem viver e se relacionar. A escola 

é o lugar da desconstrução das violências naturalizadas por meio do conhecimento científico, da 

leitura e do diálogo aberto.  
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar os modos como a desigualdade de gênero e orientação 
sexual no ensino de Geografia pode contribuir para a desconstrução de preconceitos e promoção da 
igualdade social, a partir da experiência do estágio em Geografia. À luz de uma pesquisa teórica sobre o 
fazer pedagógico libertador em autores como Severino (1998), realizamos uma pesquisa documental na 
BNCC e no documento do Projeto Escola Jovem que norteia o currículo da escola pesquisada para 
mapear de que forma as temáticas sobre desigualdade de gênero e orientação sexual são propostas para 
a Geografia. Neste sentido buscamos compreender de que modo aqueles alunos da rede pública 
acreana foram sensibilizados através das aulas de geografia no estágio para compreender sobre as 
origens destas desigualdades em nossa sociedade, a violência, as lutas e conquistas por direitos civis, e a 
persistente necessidade de defesa por igualdade de direitos e do respeito mútuo. Como resultado, 
desenvolvemos um debate que tinha como objetivo sondar de que forma a aula ministrada acerca da 
temática mudou a perspectiva dos alunos sobre o conteúdo. Ouvimos os alunos, suas opiniões e até os 
relatos de seus cotidianos, dessa forma, analisamos o grau de importância que tem a abordagem da 
desigualdade de gênero e orientação sexual para quebrar preconceitos enraizados na sociedade e o papel 
da Escola nessa perspectiva, pois o ambiente escolar é o primeiro contato que os alunos tem com as 
diferenças sociais, sendo muito importante ensinar como respeitar as diferenças e lutar contra as 
desigualdades sociais.   

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Desigualdade de Gênero; Currículo Escola Jovem. 
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INTRODUÇÃO  

Historicamente, os movimentos sociais lutam por um currículo que contemple a diversidade 

cultural (ARROYO, 2013), ou seja, uma prática educativa que reconheça as diferenças, os saberes e 

as experiências dos diferentes grupos sociais que outrora foram deixados à margem da construção 

social do nosso país. Dentro desses grupos, destaca-se o povo de origem africana, que contribuiu de 

maneira significativa para o desenvolvimento da sociedade, mas devido ao processo de colonização 

e escravidão tiveram seus direitos negados, sua história e cultura silenciadas.  

Nesse contexto, a Lei nº 10.639/03, como resultado de luta do movimento negro, se 

apresenta como uma política afirmativa de reparação pelos danos causados aos negros ao longo da 

história do Brasil. Ela altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, e inclui no currículo oficial dos sistemas de ensino a obrigatoriedade 

da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Essa Lei ganhou destaque no contexto escolar e 

acadêmico e se fortaleceu com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais que tratam a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 

no ano de 2004.  

Nessa direção, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 

Educação Básica (BRASIL, 2012), também buscam orientar a construção dos documentos que 

norteiam os espaços escolares de modo a contemplar a valorização da cultura e história das 

comunidades quilombolas. Assim, este estudo busca analisar e compreender os desdobramentos da 

Lei nº 10.639/03 no currículo de uma escola que atendia estudantes que viviam na comunidade 

quilombola Córrego do Sossego, localizada no Distrito de São Tiago, município de Guaçuí - ES.  

Para tal intento, desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, a partir de um estudo 

de caso do tipo etnográfico (CHIZZOTTI, 2008) compreendendo-o como um estudo descritivo 

acerca dos aspectos culturais da comunidade quilombola, da escola e considerando suas vivências. 

Como instrumentos de coletas de dados realizamos a consulta documental, das leis e resoluções do 

município, onde a escola estava situada; além dos documentos da escola, como o projeto político 

pedagógico, o regimento escolar de modo a compreender a sua organização;  a observação 

participante, dentro da sala de aula das turmas do 6º ao 9º anos, que possuíam o maior número de 

alunos pertencentes à comunidade quilombola Córrego do Sossego, e também nos espaços de uso 

comum da escola (como refeitório, biblioteca, sala de informática, pátio, entre outros); a entrevista 

semiestruturada com professores e demais profissionais da Secretaria de Educação e da escola; e o 
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diário de campo, no qual foram registrados e descritos as impressões e situações que se 

desenrolaram no decorrer da pesquisa. 

Apresentamos nesse item, os pressupostos teóricos que fundamentaram o desenvolvimento 

do nosso estudo. Desse modo, inicialmente abordarmos os conceitos de políticas públicas e políticas 

afirmativas, voltadas para a educação das relações étnico-raciais. Posteriormente, discutimos o 

conceito de currículo e trataremos da educação escolar quilombola. 

POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS 

Partimos do pressuposto que as políticas públicas são ações e práticas desenvolvidas pelo 

Estado que visam garantir o bem-estar da população e o acesso da mesma aos diversos serviços por 

ele oferecidos, como a saúde e a educação (VIEIRA, 2015). Esses direitos são garantidos pela 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), portanto, são universais a todos brasileiros.  

Entretanto, segundo Henriques e Cavalleiro (2003), essas políticas não conseguem atender 

com equidade a todos os segmentos da sociedade, contribuindo muitas vezes para a manutenção da 

desigualdade social.  No caso da população negra, no que se refere ao acesso a educação, uma 

minoria chega hoje ao ensino superior, de acordo com os indicadores educacionais que apresentam 

o padrão de discriminação racial no Brasil. 

Para além das políticas universalistas, há políticas que podem se voltar também a favor de 

um determinado grupo, menos favorecido, a fim de “reparar” anos de desigualdade, pelo acesso 

diferenciado aos bens sociais e/ou culturais. Essas políticas surgem da necessidade de afirmar os 

direitos destes grupos menos favorecidos, são as chamadas “Políticas de Ações Afirmativas”, 

conforme nos mostra Santos (2007, p. 55), 

[...] ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e 

privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao 

combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, 

bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no 

passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a 

bens fundamentais como a educação e o emprego (SANTOS, 2007, p. 55). 

Nessa direção, a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana atuam 

nessa perspectiva, de fortalecimento de identidades e de direitos, até então negados e cujo principal 

objetivo é assegurar o reconhecimento e valorização da identidade negra, bem como o 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1586 

reconhecimento da pluralidade étnico-racial, na tentativa de identificar e superar as manifestações 

de racismo, preconceitos e discriminações e, consequentemente, produzir nas instituições 

educacionais uma nova relação entre os diferentes grupos étnico-raciais (BRASIL, 2004). A Lei e 

seus desdobramentos trazem para dentro das escolas esse debate acerca da identidade e da cultura 

negra, bem como sobre o currículo escolar. 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

O currículo está no centro das políticas educacionais. Nele estão contidas relações de poder, 

identidade e cultura. Por meio dele, a educação prepara o homem para se relacionar consigo 

mesmo, com seu semelhante e com o mundo ao seu redor.  Desse modo, o currículo precisa 

considerar as diferenças étnicas e raciais como questões históricas e políticas que precisam ser 

superadas, por meio de políticas que contemplem essas questões e questionem o modelo de 

currículo ofertado às minorias (SILVA, 2017). 

Diante desse cenário, faz-se necessário pensar numa educação que supere o racismo e 

conviva com as diferenças, oportunizando uma relação pautada no respeito, na igualdade e no 

reconhecimento da importância do espaço escolar como um local democrático e inclusivo. E o local 

permanente para esta discussão dentro do espaço escolar é o currículo, pois ele é quem regula e 

organiza o que o aluno vai aprender (SACRISTÁN, 2013).   

Em linha semelhante, Gomes (2007, p. 29) assinala que o currículo deve “reconhecer não 

apenas a diversidade no seu aspecto regional e local, mas, sim, a sua presença enquanto construção 

histórica, cultural e social que marca a trajetória humana”.  

Nesse contexto, o currículo escolar que atenda aos estudantes que pertencem a comunidades 

quilombolas precisa ser repensado de modo a assumir papel fundamental no enfrentamento da 

discriminação, preconceito e racismo, buscando no processo de ensino-aprendizagem possibilidades 

de construção de uma consciência de superação das desigualdades raciais em nossa sociedade, 

respeitando e valorizando os fazeres e saberes singulares específicos de cada uma delas.  

Durante séculos os conhecimentos vindos do continente africano foram silenciados por um 

currículo marcadamente dominador, opressor, que enxergava o povo negro como “inferior”. Neste 

viés, compreendemos a necessidade de um currículo específico para as comunidades quilombolas. 

Todavia, é importante delimitarmos alguns conceitos que permeiam a educação quilombola. 

Partimos da compreensão que o quilombo era um lugar de resistência à escravidão, onde além de 
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liberdade, africanos podiam gozar de suas crenças, tradições e modo de viver. Além dos quilombos 

criados durante o processo de escravidão no Brasil, muitos se originaram após a abolição com o 

intuito de preservar a cultura africana e o modo de vida dos africanos e seus descendentes.  

Em 2004 com a criação das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana” que tem 

como base alguns princípios que contribuirão no fortalecimento de identidades e de direitos, até 

então negados, “a educação passou a integrar as análises relativas aos quilombos” (MIRANDA, 

2018, p. 474).  

No ano de 2012, considerando “as manifestações e contribuições provenientes da 

participação de representantes de organizações quilombolas [...]”, que lutavam por uma educação 

de qualidade que considerasse suas vivências e cultura, foram criadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica (BRASIL, 2012). De acordo 

com elas, os currículos da educação quilombola devem ser construídos respeitando os interesses das 

comunidades quilombolas e valorizando suas práticas, garantindo ao educando o acesso ao 

conhecimento histórico das lutas do povo negro ao longo do tempo, reconhecendo sua importância 

para a formação da identidade do povo brasileiro. Devem considerar também as especificidades de 

cada comunidade, como seus costumes e práticas religiosas, respeitando a diversidade e liberdade.  

ALGUNS RESULTADOS 

A Escola Municipal José Antônio de Carvalho, localizada no distrito de São Tiago, 

pertencente ao município de Guaçuí – ES, funcionava nos turnos matutino e vespertino. Ela possuía 

cerca de 180 alunos no total e atendia alunos oriundos da Comunidade Quilombola Córrego do 

Sossego, sendo sete alunos no turno matutino, período que funcionava a educação infantil e o 

primeiro segmento do ensino fundamental e sete no turno vespertino, período que era ofertado o 

segundo segmento do ensino fundamental.  

A partir das análises do PDI e do projeto político pedagógico, observamos que o currículo 

da escola era estabelecido pela Secretaria de Educação do Município, que estabelecia inclusive as 

sequências didáticas que os professores deveriam desenvolver na sala de aula. Este, por sua vez, se 

alinhava ao currículo da rede de ensino estadual do Espírito Santo. Portanto, as questões voltadas às 

especificidades da educação quilombola não eram contempladas nesses documentos. As orientações 

abordavam apenas a realidade campesina. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1588 

As entrevistas realizadas revelaram a ausência de cursos de formação continuada na área da 

educação das relações étnico-raciais. No ano de 2019, apenas três professores haviam participado 

de sua primeira formação na área, em parceria com o Grupo de Estudos da Educação das Relações 

Étnico-Raciais (GEERE) da UFES. Cumpre destacar ainda, que os entrevistados afirmaram que na 

escola não havia situações de preconceito, racismo ou intolerância racial. Em relação a Lei nº 

10.639/03, apenas a gestora respondeu ter conhecimento, mas não soube explicar exatamente do 

que se tratava.  

A partir das observações foi possível identificar algumas ações que se articulavam com a 

temática da educação das relações étnico-raciais, que foram desenvolvidas durante a realização da 

“semana da consciência negra”, realizada no mês de novembro, em atendimento a uma 

obrigatoriedade da secretaria de educação. Desse modo, a discussão se restringia a uma data 

específica prevista no calendário letivo. 

CONCLUSÕES 

Os currículos da educação quilombola devem ser construídos respeitando os interesses das 

comunidades quilombolas e valorizando suas práticas, garantindo ao educando o acesso ao 

conhecimento histórico das lutas do povo negro ao longo do tempo, reconhecendo sua importância 

para a formação da identidade do povo brasileiro. Devem considerar também as especificidades de 

cada comunidade, como seus costumes e práticas religiosas, respeitando a diversidade e liberdade. 

Todos esses aspectos devem ser decididos pela gestão escolar em conjunto com a comunidade 

(BRASIL, 2012).  

No entanto, não foi esta a realidade encontrada na Escola Municipal José Antônio de 

Carvalho, onde o currículo apresentado não contempla a história e a memória dos alunos 

quilombolas. A Lei 10.639/03 preconiza a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", mas esta se restringe a alguns projetos ou datas específicas do ano.  

Compreendemos a importância do currículo na educação escolar quilombola e entendemos a 

importância da implantação da lei, pois a mesma implica em mudanças curriculares, de modo a 

repensar este como instrumento promotor da visibilidade e reconhecimento das vozes silenciadas há 

séculos, que foram sufocadas por uma educação baseada em moldes europeus e em um currículo 

que hierarquizou os conhecimentos a serem ensinados no espaço escolar, excluindo a população 

negra e não reconhecendo sua importância no processo de construção deste país. Esse repensar não 

significa priorizar um ou outro grupo específico, mas abordar questões que permitam ao educando 
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conhecer, valorizar e sentir orgulho de suas raízes históricas, pluralidades culturais, religiosas e o 

modo de vida de diferentes grupos sociais. 
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Resumo 

A Lei 10.639/03, ao alterar a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, incluiu no currículo oficial dos sistemas de ensino a obrigatoriedade da 
temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Desse modo, investigar como ocorre sua implementação 
nas escolas de ensino fundamental e médio do país é de suma importância para conhecer como o 
currículo escolar que historicamente silenciou e negligenciou determinados grupos sociais, aborda o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta e a cultura negra brasileira e a contribuição do povo 
negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. Nessa perspectiva, esse 
estudo tem como objetivo analisar o processo de implementação da Lei nº 10.639/03 no currículo da 
Escola Municipal José Antônio de Carvalho, que atende aos estudantes da comunidade quilombola 
“Córrego do Sossego”, situada no Distrito de São Tiago, município de Guaçuí - ES. Para tanto, aborda-
se os conceitos de políticas públicas e políticas afirmativas, voltadas para a educação das relações 
étnico-raciais; e discute-se o conceito de currículo e a perspectiva curricular voltada à educação escolar 
quilombola. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, o estudo de caso do tipo etnográfico, 
compreendendo-o como um estudo descritivo acerca dos aspectos culturais da comunidade 
quilombola, considerando suas vivências. Utiliza como instrumentos de coletas de dados: a consulta 
documental, a observação participante, a entrevista e o diário de campo. A pesquisa ainda está em 
andamento. A partir das primeiras observações vimos que o currículo da escola era estabelecido pela 
Secretaria de Educação do Município. Este, por sua vez, se alinhava ao currículo da rede de ensino 
estadual do Espírito Santo. Portanto, as questões voltadas às especificidades da educação quilombola 
não eram contempladas dentro do espaço escolar, salvo em projetos previamente determinados pela 
SME. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Políticas Afirmativas; Currículo; Educação Escolar Quilombola. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a realização da disciplina Políticas Públicas e Educação em um curso de Pedagogia 

de uma Universidade Federal localizada no Estado do Pará foram explorados alguns programas 

voltados para a Educação realizados pelo Ministério da Educação, em relação aos seus princípios, 

metodologias e resultados alcançados. Assim, a professora regente da disciplina orientou a turma 

para que procurassem identificar em escolas da região quais programas eram realizados, de que 

forma funcionavam e quais seus resultados. Este trabalho trata dessa pesquisa orientada e se 

realizou na Escola de Ensino Fundamental Indígena Moikô Xikrin, localizada na Aldeia Djudje-Kô, 

onde foi observado o Programa Novo Mais Educação. 

 Os programas assistenciais, realizados por meio de políticas educacionais são considerados 

de grande relevância, principalmente quando estes ocorrem nos lugares, regiões ou cidades em que 

os índices de aprendizagem são negativos. Neste sentido o Programa Novo Mais Educação é 

vinculado ao Conselho Escolar das escolas municipais, o qual tem função deliberativa, consultiva, 

fiscalizadora e normativa, com a finalidade de assegurar a participação da comunidade no processo 

educativo dos infantos, auxiliando concomitantemente com a equipe gestora da escola no 

planejamento, na busca de ações que possibilitem melhoria no processo ensino e aprendizagem. 

Não é intenção deste artigo explorar as origens e estrutura do Programa Novo Mais 

Educação, mas vale ressaltar que o mesmo foi criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e tem como 

objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, por 

meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, dando oportunidade para a 

democratização do acesso e a oportunidade de melhorar a qualidade de ensino nas escolas que se 

encontram com baixo desempenho.     

JUSTIFICATIVA 

O processo educacional no país vem passando por várias mudanças nas formas de 

organização, metodologia nos diferentes contextos de cultura, nível social, econômico e político. 

Diante disso, muitas escolas se encontram no desafio de buscar maneiras de melhorar os processos 

de educação para seus alunos, pois grande parcela destes educandos são oriundos de famílias menos 

favorecidas economicamente. Então, os programas destinados a melhoria da qualidade de ensino, 

em grande parte financiado pelo FNDE (Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação), entre eles 
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o Programa Novo Mais Educação, visam atender de forma lúdica e pedagógica crianças e 

adolescentes que se encontram com baixo rendimento escolar. 

Por isso, a implementação desse programa poderá contribuir para a diminuição das 

desigualdades educacionais em diferentes formas, com atividades voltadas a realidade de cada 

região. O eixo norteador do Programa Novo Mais Educação na escola investigada apresenta-se a 

partir do seguinte objetivo: Melhorar a aprendizagem promovendo o bem-estar educativo, social e 

cultural por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo 

de permanência dos discentes na escola. 

Ou seja, o referido objetivo vai ao encontro dos objetivos norteadores do Programa em seus 

princípios básicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA 

 O Projeto Pedagógico da Escola sublinha também alguns objetivos condizentes com os 

objetivos específicos do Programa, conforme descrito: 

• Reduzir o abandono, a reprovação a distorção idade/ ano, mediante a implementação 

de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; 

• Melhorar os resultados de aprendizagens através das relações de democratização dos 

ensinos por meio de atividades lúdicas e pedagógicas, nos anos inicias e finais do 

ensino fundamental regular; 

• Possibilitar a permanência dos educandos na escola preservando uma convivência 

harmônica entre os membros da comunidade local; 

• Ampliar o letramento e melhorar desempenho das aprendizagens por meio de 

acompanhamento pedagógico.   

METODOLOGIA  

O desenvolvimento da atividade arrolada à pesquisa sobre o Programa Novo Mais Educação 

aconteceu nas escolas indígenas do povo Xikrin, localizadas na Aldeia XXXX, no Estado do Pará, 

onde o Programa foi implantado com os alunos das séries inicias e séries finais, principalmente com 

os quais se encontram com baixo rendimento escolar. 
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Neste trabalho ocorreram entrevistas, observações com sujeitos envolvidos nas atividades, 

pois: 

A entrevista não diretiva é uma forma de colher informações no discurso livre do 

entrevistado (...) o entrevistador deve se manter na escuta ativa e com atenção 

receptiva a todas as informações prestadas, quaisquer que sejam elas, intervindo com 

discretas interrogações de conteúdo ou com sugestões que estimulem a expressão mais 

circunstanciada de questões que interesse à pesquisa (CHIZZOTTI, 2001, p.93). 

Dessa maneira as entrevistas possibilitaram a informação de forma descontraída entre o 

pesquisador e os sujeitos. As entrevistas ocorreram com os “monitores”, que são os sujeitos 

responsáveis pelas ações do Programa, com os gestores das escolas e alguns alunos participantes 

das atividades. O pesquisador observou inúmeras situações vivenciadas no cotidiano da escola, com 

a finalidade de obter informações sobre o grupo estudado no que se refere ao Programa em foco. 

No segundo momento ocorreu o contato com as turmas dos alunos, com os monitores do 

Programa, com os gestores da escola que se mostraram interessados em contribuir com as 

informações. 

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA 

Analisa-se que a educação assume o papel de grande importância na vida dos sujeitos; por 

outro lado, as escolas se encontram com desafios para solucionar e melhorar a aprendizagem de 

seus estudantes. Consequentemente buscam ações que fomentam estratégias, bem como o Programa 

Novo Mais Educação, pois, através da implantação do programa é realizado o acompanhamento em 

língua portuguesa e matemática, consideradas atividades de letramento, e ainda, atividades nos 

campos da cultura, da arte, do esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho escolar em 

face a complementação da carga horária no turno e contra turno escolar. As secretarias que 

aderiram ao Programa são vinculadas a partir das unidades executoras através do plano de 

atendimento da escola, por meio do sistema PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, pois esse 

procedimento constitui-se em condição necessária para que os estabelecimentos educacionais 

possam ser comtemplados com os recursos financeiro.  

As escolas que aderiram ao Programa, o plano de tempo é de 05 (cinco) horas de atividades 

complementares escolhidas de acordo com necessidade de cada lugar, sendo 02 (duas) atividades de 

acompanhamentos pedagógicos; constituindo-se de acompanhamento pedagógico em língua 
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portuguesa e acompanhamento pedagógico em matemática. Além de atividade de escolha da escola, 

porém devem ser aquelas disponibilizadas no sistema. 

AS PRIORIDADES DOS PROGRAMAS 

Para a realização do Programa nas escolas devem ser considerados critérios como: escolas 

que recebem recursos na conta do PDDE; escolas com baixo nível econômico e social e escolas 

com baixo índice de desenvolvimento da educação básica. 

AGENTES DO PROGRAMA 

A realização das atividades desenvolvidas no Programa é de responsabilidade da articulação, 

organização e coordenação escolar por meio da interação entre a escola e a comunidade. 

ANÁLISES DOS DADOS 

As crianças e adolescentes selecionados para participar do Programa foram as que 

manifestam dificuldade nas aprendizagens. As turmas eram constituídas por 25 (vinte e cinco) 

alunos, sendo que os participantes frequentavam as atividades no contra turno, distribuídas das 

seguintes formas: 

Letramento – com reforço em Língua Portuguesa; 

Letramento – com reforço em Matemática; 

Atividades sócio educativas: Futebol, Vôlei e Artesanato. 

Cada atividade desenvolvida era ministrada por um agente da comunidade que recebia uma 

bolsa com valor simbólico por turma, sem cunho empregatício. Neste sentido as crianças se sentiam 

mais à vontade e interessadas em frequentar as aulas, como se pode perceber nas falas de algumas 

crianças entrevistadas: 

“Eu gosto de participar da atividade porque eu aprendo com isso...” (N.W, 11 anos, 6º 

ano do ensino fundamental). 

“Através das atividades que eu gosto de aprender jogar bola na quadra...” (B.K, 16 

anos, 7º ano do ensino fundamental). 
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“Depois que comecei a participar da atividade aprendi fazer cálculos, pra mim isso é 

importante, sempre uso algum objeto pra ajudar... o professor me orientar também...” 

(J.X, 15 anos, 8º ano do ensino fundamental). 

 “Olha... gosto de fazer artesanato com palha de coco... também brinco com isso, meus 

colegas estão juntos comigo é muito bom...” (N.G, 9 anos, 5º ano do ensino 

fundamental). 

 Observa-se que as crianças apresentam gosto em participar dessas atividades e, certamente 

contribuem para melhorar a aprendizagem, isso reforça o conteúdo ministrado durante a aula 

normal. 

Também os educadores, responsáveis na aplicação das atividades, são chamados de 

monitores, cuja formação ainda é em nível médio ou ingressando na universidade, os mesmos não 

são contratados, geralmente são membros da comunidade. Estes sujeitos manifestaram sua opinião 

a respeito do Programa: 

“É muito gratificante ver o interesse das crianças em participarem das atividades, elas 

melhoram sim nas aprendizagens, vejo o resultado, eu fico feliz por isso...” (Pedro, 22 

anos, ensino médio). 

 “As crianças aprendem brincando, riscando, jogando bola ou durante o letramento, 

isso facilita melhor desempenho a elas...” (Maria, 20 anos, superior incompleto). 

Fica entendido durante a observação e entrevista que as crianças e adolescentes gostam de 

brincar e aprendem brincando, o que se confirma também com as palavras de um dos gestores da 

escola: 

“O Programa na nossa escola está sendo muito bem aceito e com resultados relevantes 

ao processo ensino e aprendizagem porque no letramento acontece o reforço 

pedagógico para melhorar o índice de reprovação, e nas atividades lúdicas as crianças 

melhorar também a coordenação, a criatividade e interesse...” (Paulo, 32 anos, 

pedagogo). 

Sendo assim, as análises da pesquisa com a observação e entrevista ficou evidente que a 

implementação do Programa Mais Educação, de alguma forma oferece resultado satisfatório, 

sobretudo as crianças e adolescentes com baixo rendimento escolar, e a ampliação do período de 

permanência desses menores na escola é fundamental para o bom desempenho.  

Portanto, é nessa perspectiva que procuraremos analisar os fatores positivos relacionados as 

crianças e adolescentes das séries iniciais e finais que são envolvidas nas atividades do Programa 
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Novo Mais Educação, auxiliado por autores que discorrem como são elucidados os fatores que 

contribuem para que esses menores manifestem melhor desempenho pedagógico e criativo após a 

participação no Programa.     
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMERA DE EDUCAÇÃO BÁSICA- 
Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. 

Resumo 

Este trabalho trata-se da observação sobre como é visto o Programa Novo Mais Educação pelos 
sujeitos que participantes em uma escola indígena localizada na região sudeste do Pará. A pesquisa foi 
orientada a partir da realização da Disciplina Políticas Públicas e Educação no curso de Pedagogia em 
uma Universidade Federal. O objetivo deste trabalho é apresentar a estrutura do Programa da forma 
como a Escola investigada o apresenta, bem como as concepções que os sujeitos que participam do 
Programa possuem a seu respeito. O texto se estrutura a partir da apresentação das características 
básicas do Programa em relação à sua estrutura, a justificativa para que ele se realize nas escolas, seus 
objetivos, a metodologia empregada na realização desta pesquisa, como se organiza o Programa 
observado, a quem se destina e por fim uma breve apresentação sobre os resultados da Pesquisa. Vale 
ressaltar que o trabalho de coleta dos dados foi realizado por dois estudantes indígenas do curso de 
Pedagogia, os quais estão abrangendo sua visão sobre os processos educacionais fora do contexto da 
Educação Indígena. Portanto, conservou-se as expressões da linguagem escrita tal foram apresentadas 
por tais estudantes, uma vez que sua língua materna é a xikrin. Todavia, vale ressaltar a importância da 
pesquisa para os mesmos identificassem na escola em que atuam como professores as políticas que 
favorecem o desenvolvimento de ações educativas no âmbito da escola. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Básica; Novo Mais Educação; Escola Indígena. 
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INTRODUÇÃO 

Símbolo do cerrado brasileiro, Caliandra é uma flor que representa a versão brasileira do 

mito da Phoenix: esperança, resistência e força a fazem brotar após um período intenso de seca, 

quando então, em meio às cinzas, explode seus raios vermelhos trazendo vida à paisagem árida. 

Desde 2017, tem sido uma preocupação de professoras da Escola Classe 115 Norte a observação, 

ainda que empírica, de que a maioria das crianças com baixo desempenho escolar é negra, pobre ou 

indígena.  O projeto pretende oferecer condições objetivas e subjetivas para que as crianças de 

classe popular floresçam e brilhem, contrariando as estatísticas e pesquisas em Educação que 

corroboram com este quadro.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Relatórios do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) (BRASIL, 2014) 

evidenciam os níveis de desigualdade na escolarização brasileira e sinalizam que a distribuição 

desigual de educação tem sido o entrave ao desenvolvimento sustentável e à promoção da equidade 

no Brasil. O relatório de 2014 mostra que embora a distância entre os grupos populacionais esteja 

diminuindo, as desigualdades assustam: 

 
Fonte: Scardua, 2016 

Duarte (2012) investigou a relação entre a educação e a população em situação de pobreza e 

revelou o impacto da pobreza no fracasso escolar no Brasil. Segundo a autora, o salário, a carreira e 

a formação de professores, a organização do trabalho pedagógico em sala de aula e na escola, 

equipamentos, instalações, materiais de ensino, tecnologia educacional disponível, gestão escolar, 

programas, ações de todas as políticas sociais, entre muitos outros fatores não identificados 

explicam 74% do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a pobreza por si só 

explica 26% (DUARTE, 2011). 
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Estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) em 2008 sobre a 

diversidade na educação brasileira analisou a incidência de preconceito e discriminação nas escolas 

públicas e desvelou que cerca de 30% das variações nas médias da Prova Brasil 2007, puderam ser 

explicadas pelos escores de preconceito ou discriminação (BRASIL, 2009, p. 355).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O projeto político pedagógico da EC 115 Norte visa a reconfiguração da escola em uma 

comunidade de aprendizagem, cuja gestão se ancore em uma perspectiva democrática, participativa 

e dialógica (PACHECO, 2014). A escola pretende ser um espaço de acolhimento e de exercício da 

cidadania, que assegure a inclusão e a aprendizagem. Para tanto, busca construir um novo modelo 

de ação educativa orientada para o desenvolvimento individual e coletivo, com foco na 

transformação da sociedade. Busca fundar um novo contrato social e natural, assente em um projeto 

sustentável de desenvolvimento humano, social e natural.  

A criação de outro modelo de desenvolvimento que garanta a afirmação da humanidade e 

supere os limites da globalização neoliberal é necessário e pode ser alcançado através da 

humanização da globalização e do enraizamento de práticas locais e recrutamento cuidadoso do que 

vem de fora (ABDI, 2012). Nesse sentido, busca-se educar numa perspectiva de cidadania global, 

ajudando estudantes, cidadãos e comunidades a entenderem as instituições globais e os sistemas que 

interagem com as suas vidas diárias (SHULTZ, 2012) 

Para a construção da comunidade de aprendizagem são necessárias opções descoloniais, ou 

seja, o engajamento daqueles/as que ficam à margem, na periferia do mundo, em processos de 

descolonização por meio da desobediência civil e epistêmica (MIGNOLO, 2008). A opção 

descolonial passa pela desconstrução do racismo e do patriarcado que negam agenciamento político 

e epistêmico às pessoas que classifica como inferiores para, em seu lugar, construir nova identidade 

política.  

Smith (2013), pesquisadora indígena maori, apresenta como ponto de partida a 

descolonização do conhecimento, a partir da compreensão do que envolve o conhecimento. Deste 

modo, o que é conhecer, ser conhecido, vir a conhecer, o que significa conhecer, o que significa ser 

conhecido, quem nos diz o que é conhecer.  Tal como Freire, toma como certo que toda a gente tem 

conhecimento, um conhecimento importante e único que é importante de ser conhecido e 

compartilhado. Em seu ponto de vista, o que torna sagrado o conhecimento é que é de todos e, 

portanto, deve ser compartilhado com todos. Dessa forma, temos que superar a forma imperialista 
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de pensar, que tem subjugado outras formas de conhecimento, a fim de aprender a falar sobre as 

nossas histórias e saberes. Uma das contribuições importantes que o conhecimento indígena pode 

oferecer a Ciência é sobre sustentabilidade, espiritualidade e as relações éticas. Para tanto, Mignolo 

(2008) lembra a necessidade de aprender a desaprender.  

 Segundo Dussel (1998), para superar o sistema dominador é necessário um movimento 

análético, que consiste na escuta do Outro - na exterioridade daquele que, antes incluído na 

totalidade como um desigual interpretado a priori, é agora reconhecido em sua exterioridade como 

um desigual localizado a priori, que se faz agora presente pela palavra que pronuncia, instaurando e 

instaurando-se em um outro mundo possível. Sob essa ética a educação libertadora se sustenta: ao 

negar qualquer processo de dominação e colonialismo ainda vigente.  

Desse modo, a comunidade de aprendizagem a ser construída pela escola deve operar no 

sentido de mobilizar a classe popular para ocupar seu lugar, apropriar-se de sua voz e assumir o 

protagonismo do seu processo de libertação. Para isso, deve abrir espaços para a construção de 

processos de descolonialidade, ajudando a desvelar a lógica da colonialidade e da reprodução da 

matriz colonial e a desconectar dos efeitos totalitários das subjetividades e categorias de 

pensamento ocidentais. 

É nesse processo de reconfiguração das práticas educativas na escola que nasce o projeto 

Caliandra que busca garantir outros espaços/tempos de aprendizagem para a população mais afetada 

pela pobreza e pela discriminação social. O projeto pretende olhar o desigual como desigual, 

oferecendo condições especiais para superar a contradição da organização do trabalho pedagógico 

escolar que perpetua desigualdade social em desigualdade educacional (Freitas, 1995). Para tanto, 

pretende se configurar um espaço/tempo de práxis, garantindo uma educação libertadora que 

instrumentalize todas as pessoas que dela participem com ferramentas apropriadas para enfrentar os 

desafios locais, nacionais e globais na construção de uma sociedade mais justa, livre e feliz. Espera-

se vivenciar uma educação que se constitua um verdadeiro que-fazer humano, onde “educadores-

educandos e educandos-educadores, mediatizados pelo mundo, exercem sobre ele uma reflexão 

cada vez mais crítica, inseparável de uma ação também cada vez mais crítica. Identificados nessa 

reflexão-ação e nessa ação-reflexão sobre o mundo mediatizador, tornam-se ambos - 

autenticamente - seres de práxis (FREIRE, 1969, p. 132). 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 O Projeto Caliandra foi implantado ao final de 2019, quando nos confrontamos, mais uma 

vez, com a triste realidade de que, dentre o universo de crianças que menos aprenderam durante o 

ano, as negras, pobres e indígenas eram a maioria.   

 Após algumas experiências de reagrupamento entre as crianças durante o ano, decidiu-se 

atuar com aquelas que vinham demonstrando baixo desempenho na escrita e leitura, principalmente. 

Foram selecionadas, então, 45 crianças nos turnos matutino e vespertino, para serem atendidas pelas 

coordenadoras pedagógicas durante duas horas e meia por dia, às segundas, terças, quintas e sextas-

feiras, durante dois meses.  Acompanharam as coordenadoras, estagiário e estudantes do Programa 

de Residência Pedagógica do curso de Pedagogia da UnB. 

 O trabalho iniciou com o levantamento das dificuldades da escrita das crianças e 

intervenções feitas, em especial, por meio do Pulo do Gato - jogos para alfabetizar, tecnologia 

educacional qualificada pelo Ministério da Educação em 2010. Em cada turno foram montadas duas 

turmas. Uma coordenadora atuou diretamente com a alfabetização de crianças que ainda não 

haviam sido alfabetizadas durante o ano e outra atendeu crianças em processo de pós alfabetização. 

Os jogos foram livremente disponibilizados para as crianças que jogaram durante todos os dias. O 

diferencial dos jogos residiu no fato de que cada jogo foi indicado especialmente para um grupo de 

crianças, de acordo com suas concepções de escrita. Tratou-se, portanto, de indicar o “jogo certo, na 

hora certa para a criança certa”, ou seja, um jogo que conseguia atuar diretamente na hipótese de 

pensamento da criança sobre como se escreve. Além disso, foram oferecidas atividades para a 

construção de autoria e de autonomia, fortalecimento de vínculos sociais e apropriação cultural e 

territorial.  

 Além dos jogos, foram propostas escritas espontâneas, saídas de campo, leitura, desenho, 

investigação científica na horta da escola e aula passeio. Ao final do projeto, observou-se o avanço 

de todas as crianças na escrita, fato que surpreendeu a toda a equipe pedagógica, considerando o 

pouco tempo de realização do projeto.  

 Os resultados do projeto pautaram o planejamento do trabalho pedagógico em 2020, que 

começa com o levantamento das crianças que deverão ser indicadas para participarem do Caliandra 

logo no início do ano. Serão, desta vez, organizados indicadores de acompanhamento do projeto ao 

longo da sua realização, de modo que possamos consolidar a reorganização do trabalho pedagógico 

da escola, como uma comunidade de aprendizagem que queremos ser.  E, para que isso ocorra, é 
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fundamental que a escola consiga operacionalizar uma tecnologia que minimize as diferenças 

culturais entre as crianças, de modo que todas possam apender.  

CONCLUSÕES 

 Transformar as escolas em espaços democráticos de acesso ao conhecimento e à 

aprendizagem é uma urgência. Não basta que as crianças acessem a escola. É imperativo que 

aprendam e se instrumentalizem de ferramentas que as ajudem a exercer sua cidadania.  

 Na Escola Classe 115 Norte entendemos que isso só será possível se conseguirmos superar 

as contradições da escola, especialmente, aquelas que reproduzem a desigualdade social. Desse 

modo, empenha-se na construção de uma comunidade de aprendizagem, onde consiga, de fato, 

acolher todas as crianças, ao mesmo tempo que oferecer-lhes possibilidades de aprendizagem. 

Entendemos que o Projeto Caliandra é eixo sustentador do projeto da escola, uma vez que olha para 

um público que, historicamente, tem sido invisibilizado.   
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Resumo 

Este trabalho apresenta a experiência piloto do Projeto Caliandra, realizado nos primeiros anos do 
Ensino Fundamental de uma escola pública em Brasília/DF no ano de 2019. Criado com o objetivo de 
enfrentar a não aprendizagem secular que se observa, em especial, em estudantes negros, pobres e 
indígenas que chegam à escola com repertório linguístico reduzido e pouco acesso à cultura letrada, o 
projeto foi desenhado no âmbito da coordenação pedagógica da escola em parceria com estudantes de 
Pedagogia do Programa Residência Pedagógica da Universidade de Brasília (UnB). O projeto atendeu a 
aproximadamente 45 estudantes, por indicação de suas professoras e professor no período de dois 
meses, durante duas horas e meia por dia e quatro vezes por semana. Ações como escrita espontânea, 
intervenções por meio de jogos de alfabetização, o brincar livre, passeios, arte, plantio, investigação 
científica e trabalhos com o corpo foram realizadas com o intuito de ampliar o repertório cultural das 
crianças, propiciando mais leveza, alegria, liberdade e efetividade para aprender. Considerando o pouco 
tempo de execução, o avanço observado na performance das crianças que participaram do projeto 
surpreendeu toda a equipe pedagógica. A avaliação do Caliandra pelas crianças foi bastante positiva ao 
final do projeto, assim como também pelas professoras e professor, que destacaram a ação como o 
segundo melhor acontecimento no ano letivo de 2019 na escola.  Para o ano de 2020 foi acordado 
iniciar o projeto logo no início do ano, de modo a contemplar as crianças o mais cedo possível, e 
conseguir consolidar a efetivação da aprendizagem desse público que tem ficado à margem na nossa 
sociedade.  

Palavras-chave: Projeto interventivo; jogos; alfabetização; fracasso escolar; escola pública. 
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Resumo 

O presente painel apresenta reflexões oriundas de pesquisas e experiências de ensino consolidadas, cujo 
tema central é a compreensão de currículo como lugar da ambivalência, espaço-tempo de fronteira e de 
enunciação cultural. Tais perspectivas são apresentadas em três trabalhos distintos: a que apresenta o 
recorte da pesquisa “Cinema e escola: dos encontros, da docência, dos devires” que investigou os 
saberes mobilizados na escola, por meio da experiência com o cinema, apostando na presença do 
cinema como hipótese de alteridade, que pensa o cinema de forma institucional e pedagógica, 
elucidando seu caráter político e possibilitando o desenvolvimento de outras relações no espaço 
escolar. Ao considerar o funcionamento do discurso do desenvolvimento e o modo como opera em 
livros didáticos de história, o segundo trabalho busca refletir sobre como a categoria “campo” é 
caracterizada. Objetiva, ainda, atentar para o modo como “campo” mobiliza outras categorias, que 
escapam ao binarismo “campo” versus “cidade” produzindo sentidos ambivalente. Já o texto “Ciências 
da Natureza no CAp-Popular: uma proposta curricular integrada” apresenta a narrativa da experiência 
interdisciplinar que buscou integrar as disciplinas de Química e Física no projeto de extensão CAp-
Popular, com o  objetivo contribuir para a inclusão e reconhecimento, no espaço escolar e universitário, 
de sujeitos LGBTQI, negros e pardos, moradores de favelas e classe trabalhadora. A motivação foi 
repensar as estratégias de compartilhamento dos saberes que vinham sendo adotadas nas versões 
anteriores do projeto. Os três trabalhos dialogam por se tratar de pesquisas e práticas oriundas de 
escolas de Educação Básica com o intento de problematizar, debater, analisar e tensionar a produção, 
disputa e negociação de sentidos do/no currículo. 

Palavras-chave: Currículo; Livro didático; CAp-Popular; Cinema e escola; Educação Básica. 

CINEMA, ESCOLA E UM OLHAR SOBRE CURRÍCULO 

Andréa Casadonte – UFRJ 

Maria Angélica Rocha Fernandes – SEC/ BA 

INTRODUÇÃO 

A partir de 26 de junho de 2014 uma nova lei torna obrigatória a exibição de duas horas de 

filmes de produção nacional como componente curricular complementar, por no mínimo 02 horas 

mensais. Estamos diante da lei 13.006/14 que não só promete dar um novo vigor à perspectiva do 

cinema na educação, como também traz consigo inúmeras questões e reflexões que merecem ser 

consideradas pelos envolvidos com este fazer educacional. 

O avanço da tecnologia e barateamento dos recursos de produção e exibição audiovisual tem 

multiplicado iniciativas de cinema e educação nas escolas, em espaços de educação não formal e 

tem interessado projetos de pesquisa e extensão no âmbito universitário. Nesta reflexão, é relevante 

ressaltar que uma longa trajetória foi percorrida por diferentes docentes e investigadores e tem sido 

fundamental para que hoje possamos continuar a pesquisar contando com um passado rico e 

diversificado que nos antecede. 
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Tratar da relação entre cinema e educação, mais especificamente, pensar o encontro do 

cinema com a escola e da escola com o cinema, suscita reflexões e indagações, especialmente ao 

deslocarmos o pensamento para a potência que a presença do cinema apresenta para a escola, mas 

também para a potência que a escola apresenta para o cinema. Neste cenário, emergem algumas 

questões: Como a relação cinema e escola pode afetar a escola? Como a escola afeta o cinema? 

Como promover esse encontro nas unidades escolares? Que concepção curricular se mostra mais 

pertinente para compor com o cinema e com a escola? E ainda: que lugar no currículo e na escola a 

lei 13.006/14 ocupa? 

Neste movimento, este artigo apresenta um pequeno recorte da dissertação intitulada 

“Cinema e escola: dos encontros, da docência, dos devires” que investigou os saberes mobilizados 

na escola, por meio da experiência com o cinema. A questão que norteou a dissertação se 

perguntava: “que saberes mobilizam os docentes na Educação Básica para a realização de uma 

experiência sensível de cinema na escola?”. 

Destaco, neste recorte, as discussões que versavam sobre cinema, escola e currículo e as 

aproximações a lei 13.006/14. Dessa forma, o presente texto tem como objetivo apresentar e 

discutir as experiências narradas pelos professores sobre práticas de cinema na escola. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os enquadramentos teórico-metodológicos escolhidos para percorrer os territórios da 

pesquisa partiram do desejo de realizar entrevistas com docentes que operam com cinema na escola 

e, subsidiada pelos estudos de Tedesco, Sade e Caliman (2016), propus o manejo cartográfico da 

entrevista, por meio do uso do dispositivo abecedário1,  entendendo que o método cartográfico, 

como o modo de acompanhamento de processos e produção de subjetividade, requer a criação de 

dispositivos de pesquisa (Kastrup e Barros, 2009).  

Foi ofertado aos participantes um de roteiro de verbetes voltados para o campo do cinema e 

da educação, como por exemplo: A- alteridade; D- Documentário; E- escola e outros. No entanto, 

os entrevistados tiveram a liberdade de sugerir outras palavras que consideravam relacionadas à sua 

 
1 Inspirada na entrevista em forma de Abecedário concedida por Gilles Deleuze a Claire Parnet (1998),  utilizamos um 
dispositivo em formato de abecedário, no qual o suporte de registro foi filmar cada verbete, pensando em uma 
cartografia à moda do cinema, onde o entrevistado poderia expressar-se sobre o tema, sem respostas ou condições pré-
determinadas pela pesquisadora. 
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prática de cinema na escola. O público entrevistado foi composto por professores/as que já 

possuíam práticas com cinema em escolas de Educação Básica atuais ou recentes. 

É relevante ainda informar que a pesquisa que originou o presente artigo foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na Plataforma Brasil, sob o número CAAE 

80258517.0.0000.5582, em atendimento a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde, no que tange as normas e exigências estabelecidas pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Cinema, educação e currículo 
A partir da saída do cinema da sala escura e entrada na escola e na sala de aula, a 

possibilidade de expansão de abordagens e dispositivos pode ser diversa. Todavia, além de pensar 

no conceito de cinema expandido proposto por Gene Youngblood, na década de 1970, cabe refletir 

a respeito da expansão que o cinema expressa de forma muito potente, ou seja, formas de ver e 

inventar o mundo (MIGLIORIN, 2014).  

Ao pensarmos em cinema, a primeira imagem concebida é a de um espetáculo de imagens 

em movimentos projetado em uma tela de uma sala escura. Acredito que por esta convenção, 

atualmente adota-se, de forma indistinta, o termo audiovisual para se referir a algo que não 

contemple precisamente este tipo de concepção. De acordo com Parente (2007), ao dizermos que a 

presença das novas tecnologias e da arte contemporânea transformou o cinema, cabe refletir de que 

cinema se trata. O autor denomina de “Forma Cinema” o modelo convencional e hegemônico 

determinado histórica, econômica e socialmente.  

Diante das novas possibilidades tecnológicas de projeção de imagens e sons, e até mesmo 

para a captação, produção, edição e distribuição, não é estritamente necessário estar em uma sala de 

cinema para que se tenha boas condições de projeção e nem de uma moderna produtora 

cinematográfica para a produção e edição de imagens. (FRESQUET, 2017) Deste modo, este é o 

cinema que se expande para as escolas e para as salas de aula, criando experiências audiovisuais 

menos formalizadas e estabelecendo linhas de fuga que extrapolam uma visão hegemônica do que 

se entende por cinema. 

 Com efeito, pensar o cinema na escola é, sobretudo pensar “o modo de fazer relações entre 

imagem, sujeitos, discursos, objetos e narrativas que transfiguram, por assim dizer, outros espaços e 
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relações; no caso, a escola [...]. O modo de ser-mundo do cinema provoca, intensifica e potencializa 

o que a educação inventa” (MIGLIORIN, 2014, p. 156). 

 Ainda neste movimento de pensar a entrada do cinema na escola, trago à tona as ideias de 

Bergala (2008) ao acolher a arte na escola como um bloco de alteridade e ecoar instigantes 

provocações, como:  

[...] será que uma instituição como a Educação nacional pode acolher a arte (e o 

cinema) como um bloco de alteridade? [...] Esse trabalho cabe à escola? Tem ela 

condições de fazê-lo? Uma resposta se impõe: a escola, tal como funciona, não foi 

feita para esse trabalho, mas ao mesmo tempo ela representa hoje, para a maioria das 

crianças, o único lugar onde esse encontro com a arte pode se dar. Portanto, ela deve 

fazê-lo, ainda que sua mentalidade e seus hábitos sofram um pequeno abalo.  

(BERGALA, 2008, p. 32) 

Neste adensar de ideias, trago a tona a narrativa de uma professora entrevistada ao relatar 

um exercício de criação cinematográfica, onde os estudantes desejavam simular um local que fosse 

parecido com um restaurante. Tal cena foi realizada na sala da direção, por conta de ser o único 

lugar da escola que havia uma mesa redonda e cadeiras que pudessem assemelhar-se as de um 

restaurante. Comenta ainda que, durante a realização deste exercício, a diretora trabalhou o dia 

inteiro fora de sua sala e os estudantes habitaram aquele local para a realização da filmagem, 

deslocando um espaço que, tradicionalmente é visto pelo imaginário social e até mesmo retratado 

nos filmes, como o lugar da opressão, um lugar intocável em que o estudante só tem acesso quando 

descumpriu alguma regra da escola. 

“Aí eu fico pensando neles sentando na cadeira da direção e manuseando os objetos e 

pensar na confiança que a diretora teve de nos deixar fazer isso. Fiquei pensando no 

cinema com esse encantamento que ele traz e esse reboliço; ele conseguindo “licença” 

para criar espaços e uma certa desordem ali [...]. Pensando no espaço de alteridade 

como o próprio cinema enquanto lugar silencioso, uma sala escura, tela grande. Como 

que é vivenciar essa experiência nesse ambiente?” (Professora da Rede Municipal do 

Rio de Janeiro) 

 Neste fluxo, cabe também considerar como o cinema pode compor com a proposta 

curricular e pedagógica da escola, isto é, de que maneira o encontro entre cinema e escola nos 

permite repensar que conhecimentos/saberes podem ser estabelecidos.  Neste sentido, o presente 

texto não possui a intenção de estabelecer qualquer tipo de hierarquização de saberes ou 
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instrumentalizá-los, mas sim produzir uma reflexão e problematização de alguns pontos que 

circundam o encontro do cinema com a educação.  

 A relação entre cinema e escola não é algo inédito e, em consonância com o pensamento de 

Gabriel (2013), a aposta no diálogo entre cinema e currículo já é recorrente por meio de projetos 

pedagógicos voltados para a parceria da linguagem cinematográfica e a compreensão dos processos 

de ensino-aprendizagem que, por muitas vezes, se consolidam em políticas educacionais. Neste 

cenário, discursos antagônicos surgem privilegiando ora a escola e ora o cinema, sem realmente 

caracterizar a efetiva potência desta parceria, tendo-se em conta que a escola pode ser vista- 

tradicionalmente- como o local de aprendizagem, repetição, memorização e engessamento e o 

cinema como lócus de subversão e de produção de subjetividades outras. Ainda neste mesmo 

pensamento, cabe também considerar ações que caracterizam a presença do cinema na escola como 

apenas  

mais um recurso didático entre outros disponíveis no contexto escolar, ou ainda a 

escola ao lugar da prática, vista como esvaziada de teoria, a um território propício para 

os estudantes de cinema sem que haja uma interação com a cultura dessa instituição. 

(GABRIEL, 2013, p. 19) 

Neste cenário desafiador, a discussão a respeito do campo do currículo escolar e sua relação 

com o cinema caracteriza-se como uma possibilidade de reflexão a respeito das contribuições que 

os estudos curriculares podem trazer para a presença do cinema na escola. Diante disto, Gabriel 

(2013) traz à tona “outras portas de entrada” do cinema no currículo, sem privilegiar 

hierarquicamente um ou outro, mas buscando potencializar a possível produção de subjetividades 

em meio às experiências vivenciadas na escola pela interface da presença do cinema. 

 Dialogando com Lopes e Macedo (2010), é possível observar que os estudos de currículo 

deixaram, há algum tempo, de ter como base de suas investigações somente as ideias de otimização 

do ensino, modelos de elaboração curricular, bem como o cumprimento de metas e objetivos. 

Assim, a partir da segunda metade da década de 1990, o que marca os estudos de currículo é o 

hibridismo que, segundo Macedo, passou a “subsidiar discussões sobre a interação entre os 

diferentes discursos que circulam tanto nas reformas educacionais e no pensamento curricular 

quanto na escola” (p. 15). 
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Com base em abordagens inspiradas nas teorias pós-críticas, os estudos sobre currículo 

voltaram-se para o aspecto de diferença cultural2, assim como, para a identidade e diferença, que ao 

serem analisadas pelo viés dos estudos multiculturais, apresentam um “caráter ambíguo dos 

processos culturais modernos” (SILVA, 2015, p. 85) e também caracterizam que não é possível 

separar questões culturais de questões de poder e nem estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre 

as culturas humanas, já que currículo pode ser considerado uma arena política e território de disputa 

desde sempre (MOREIRA; TADEU, 2013).  

Para Macedo (2014), as políticas propostas em defesa da igualdade não só não deram conta 

de garantir a igualdade prometida, como também operaram cerceando o surgimento da diferença. 

Para a autora, a distinção entre diferença e diversidade nas políticas vem produzindo sentidos para a 

linguagem e para a cultura, sendo necessária a desconstrução do discurso hegemônico em favor da 

igualdade econômica e de ações que respeitem e incluam as diferenças. 

Nesta abordagem, o enfoque dado à diferença no currículo concentra-se na distinção, ou 

seja, na diversidade entre uns e outros. Constata-se que não se trata de diferença, mas de mera 

diversidade, uma diferença entre, como afirma Bhaba (2003). Cabe, inclusive, questionar que tipo 

de política identitária nossas práticas pedagógicas produzem, entendendo que, no ambiente escolar, 

cada sujeito traz vestígios de variados traços culturais que são postos em negociação com outros 

traços culturais ali presentes. É válido ainda questionar se as políticas curriculares realmente 

operam com a desconstrução de uma cultura hegemônica e dos universalismos ou se apenas 

“mascaram” tal desconstrução por meio de inserção de elementos de outros grupos culturais.  

Nesta perspectiva, Bhabha (2003) e Macedo (2014) entendem por diferença o movimento no 

qual algo é enunciado. Reconhecem assim a força de que algo enunciado cria sentidos, deslocando-

se em certo tempo e espaço, igualmente no contato com outros.  

Na presente reflexão não há a intenção de negar a importância do debate a respeito da 

diversidade e das desigualdades, sejam estas de origem racial, cultural, de gênero ou de classes. Tal 

diálogo pode, inclusive, ser suscitado após a exibição de um filme ou de fragmentos de filmes, já 

que o cinema apresenta um caráter ético, estético e político que permite este diálogo. No entanto, 

não é somente este espaço que vislumbro para a abordagem da cultura e da diferença no currículo 

em interface com a presença do cinema na escola. Também não pretendo atribuir nem ao cinema 

 
2 Ao utilizar o termo diferença cultural, apoio-me nas ideias de Macedo ao cunhar tal termo para referir-se às 
preocupações com o que se denomina diversidade, pluralidade. Ao longo do texto, estabelecerei maior distinção entre 
diferença e diversidade/pluralidade. 
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nem à escola um caráter redentor, mas apenas reconhecê-los como lócus de igualdade e em cujo 

encontro se possibilite ensaiar outras formar de apresentar/ver o mundo. 

Gabriel (2013), subsidiada pelas ideias de Hall (1997), Bhabha (1999), Laclau; & Mouffe 

(2004), entre outros, defende que as definições de currículo que interagem com as questões 

culturais são as que possuem maior proximidade para se pensar a relação com a linguagem 

cinematográfica. Defende teoricamente um sentido de cultura que, articulado ao campo do 

currículo, desloca “fronteiras, abrindo outras potencialidades políticas e epistemológicas para 

pensar esse significante, estabelecendo provisoriamente fluxos de sentidos presentes nas definições 

hegemônicas de sujeitos e coisas do mundo” (p. 21). Argumenta, também, que não se trata apenas 

do reconhecimento da dimensão multicultural, mas sim de mobilizar um sentido político outro de 

cultura ao definir currículo, ou melhor, propor outra leitura para a presença cultural no mesmo, 

deixando de lado a definição de “artefato cultural”, por meio da radicalização do termo, ao 

incorporar as contribuições das abordagens discursivas pós-fundacionais. 

Nas palavras da autora, “o cinema tem muito para contribuir na produção do sujeito do 

conhecimento que olha, que interpreta, analisa, produz e fixa sentidos a suas experiências de 

mundo, justificando seu lugar na cadeia de equivalência em torno do significante escola” 

(GABRIEL, 2013, p. 24).  Neste panorama, o trabalho com cinema na escola parece possibilitar 

uma democratização do conhecimento, proporcionando um espaço de compartilhamento de 

experiências entre sujeitos e contribuindo para que os efeitos do olhar produzido sobre o mundo 

pela cultura cinematográfica possam ultrapassar os limites das salas de projeção e possa ser visto 

como espaço produtor de sentidos e múltiplas subjetividades, como retrata uma professora 

colaboradora da pesquisa: 

“Eu acho que o cinema é o lugaro do contato e é o lugar da aventura. Então eu acho 

que o cinema tem essa possibilidade de tocar. Tocar através de uma sequência de 

imagens, de um ponto de vista, de escuta. De tocar como ressonância.” (Professora da 

Rede Estadual do Rio de Janeiro) 

 Diante disto, pensar a presença do cinema na escola e no currículo deixa de ser apenas 

pensar em algo que possibilite diversão cultural ou apoio didático, mas sim pensar um novo espaço 

e tempo para ampliação do conhecimento de mundo, do olhar, do escutar, do se relacionar consigo e 

com o outro, do refletir, do sentir por meio daquilo que o cinema mostra e oculta. 

 Acredito que a discussão sobre currículo e cinema ainda tenha muito a avançar, diante da 

promulgação da lei 13.006/14, já que esta se constitui em uma política curricular. Além da 
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publicação da lei, vale destacar o acordo de Cooperação Técnica n° 001/2016 entre o Ministério da 

Cultura e o Ministério da Educação, uma vez que para implementação da lei, uma série de ações 

conjuntas precisam ser delineadas, como por exemplo: aquisição de equipamentos para exibição de 

filmes, curadoria de acervo e formação de professores. 

Cinema, escola e aproximações à lei 13.006/14 
Para Bergala (2008), a entrada do cinema na escola será efetivamente uma boa oportunidade 

desde que ele seja tratado como “bom objeto”, sobretudo tratado como obra de arte e cultura. 

Apesar de muitas práticas desenvolvidas na sala de aula de nossas escolas não privilegiarem este 

tipo de concepção, sabe-se que quem passa pela escola, em algum momento, entra em contato com 

o cinema. De acordo com o que temos pesquisado e de alguns trabalhos analisados, observamos 

que, em grande parte, o trabalho desenvolvido com o cinema se limita como apoio didático para 

algum tipo de conteúdo de determinada disciplina ou para preenchimento de algum “tempo livre” 

sem realização de seleção prévia do filme que será exibido. 

A partir da promulgação de uma lei que obriga a exibição de duas horas mensais de cinema 

nacional como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, 

uma gama de questões é suscitada com o intuito de traçar algumas considerações, como por 

exemplo, as relacionadas ao campo do currículo, para que se propicie a efetiva implementação da 

lei. 

Em 26 de junho de 2014 foi sancionada a lei 13.006/14, instituindo a obrigatoriedade de 

pelo menos duas horas por mês de exibição de filmes nacionais nas escolas, como carga curricular 

complementar, entretanto um longo caminho foi percorrido enquanto a lei ainda se configurava 

como Projeto de Lei (PL 185/08) até sua aprovação. 

No período do trâmite da lei, as justificativas oriundas do Senador Cristovam Buarque 

fomentaram indagações e dúvidas, principalmente por parte das pessoas e instituições que já 

desenvolviam pesquisas e atividades na área de Cinema e Educação. Assim, foi agendada uma 

entrevista com o senador, com o objetivo de colher algumas justificativas por parte deste sobre a lei. 

A entrevista foi exibida no IV Fórum da Rede KINO, ocorrido na 7ª Mostra de Cinema de Ouro 

Preto3.  

 
3 Informação disponível em FRESQUET, Adriana Mabel. Cinema e Educação:  Lei 13.006-  Reflexões, Perspectivas e 
Propostas. In. ______ (org.) Da obrigatoriedade do Cinema na escola, notas para uma reflexão sobre a Lei 13.006/14. 
Rio de Janeiro: Universo Produção, 2015. 
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Durante a entrevista, o senador proponente da lei justifica que “a escola é uma coisa hoje 

muito chata e, por este motivo, surge a necessidade de levar alegria e diversão que ocorre por vias 

da cultura”. Vale ressaltar que tal colocação apresenta um aspecto temerário, caracterizando a 

escola pública como um lugar onde as crianças simplesmente “passam o tempo”, desconsiderando o 

caráter público e comum da escola onde as coisas se materializam em temas e são apresentadas, 

partilhadas e transformadas em objetos de estudo (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013).   

A intenção de possibilitar a entrada do cinema na escola é louvável, podendo facilitar o 

acesso por um público que provavelmente se encontra longe das salas de cinema, porém um debate 

permeado de indagações e dúvidas ainda se encontra distante de ser encerrado, haja vista que a 

efetiva implementação da lei não se configura como tarefa fácil.  

Cabe ainda problematizar se a entrada do cinema nacional na escola atenderá somente a 

exigência legal ou efetivamente fará parte da proposta pedagógica das instituições de ensino. O 

cinema será utilizado apenas como apoio didático para determinado conteúdo? Assistiremos 

qualquer filme? Quais os critérios seriam utilizados para a seleção dos filmes nacionais exibidos na 

escola?  Como poderemos contribuir para que os filmes sejam discutidos, pensados e 

experimentados esteticamente?  

Neste fluxo de pensamento, é relevante trazer a contribuição de uma copesquisadora ao 

considerar sua experiência de exibição de filmes para os alunos. 

“Muitas vezes com os meus alunos foi muito interessante porque eu percebi que 

exibindo fragmentos de filmes para eles, às vezes eu achava que eles não estavam 

prestando atenção ou não estavam gostando[...]. E ai muitas vezes eles me 

surpreendiam depois trazendo a referência[...]. Por isso, eu acho que essa dimensão 

tátil do cinema, que é a dimensão do toque, é a dimensão do encontro. Ela é muito 

presente dentro da minha experiência de exibir os filmes para os alunos e que se 

reflete também no momento em que faz os filmes no coletivo.” (Professora da Rede 

Estadual do Rio de Janeiro) 

Pensando na organização do encontro com os filmes na escola, como adequar as condições, 

incluindo infraestrutura, considerando que essa exposição pode caracterizar-se como o primeiro 

encontro com o cinema para muitas crianças? “Organizar o encontro é uma responsabilidade 

pesada. Todos sabemos que as boas condições, no que concerne ao desejo, muitas vezes foram, 

precisamente, aparentes más condições [...] (BERGALA, 2008, p. 63). Diante disto, o cuidado de 

tornar este encontro em algo único e rememorável constitui-se como deveras considerável, visto 
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que “pode-se obrigar alguém a aprender, mas não se pode obrigá-lo a ser tocado” (BERGALA, 

2008, p. 62). 

 Após a promulgação da lei 13.006/14, vale destacar o acordo de Cooperação Técnica n° 

001/2016 entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação com o objetivo de desenvolver 

ações conjuntas para a implantação de uma política articulada e integrada entre cultura e educação, 

no âmbito da educação básica, profissional e tecnológica e superior e em formação artística e 

cultural, com destaque na promoção da cidadania e no respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental.  

Apesar dos profissionais e demais interessados no desenvolvimento de ações que envolvem 

a presença do cinema na escola não terem sido consultados durante o processo de formulação da lei 

13.006/14, não podemos nos ausentar, uma vez que ainda há muito que se ponderar no tocante à 

aquisição de equipamentos e acervo para as escolas, formações e até mesmo na divulgação do texto 

da lei, já que a existência de uma lei não quer dizer que esta necessariamente será implementada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Fazendo uso de linguagem cinematográfica, remeto-me ao termo denominado “plano final” 

na tentativa de delinear o encerramento do recorte de pesquisa narrado neste artigo. Deste modo, 

dialogando sobre esta experiência, boa parte de sua intensidade foi dada pela opção metodológica 

de pesquisa que primou pela narrativa e pela experiência “da entrevista”, baseada nas concepções 

de Tedesco, Sade e Caliman (2016) sobre o manejo cartográfico da mesma. Cabe ainda pontuar, 

que os depoimentos dos copesquisadores não foram reproduzidos na íntegra, pois como já 

mencionado, a intenção não foi de categorizar ou hierarquizar saberes, mas sim de dar luz ao 

diálogo entre o campo e os referenciais teóricos, visando contribuir com uma reflexão sobre 

docência e o trabalho de cinema na escola.  

 Neste movimento, refleti sobre a importância da promoção do trabalho com cinema na 

escola que provoque uma mirada “mais cinema” e menos instrumental  e que possibilite, inclusive, 

ressignificar a perspectiva da atividade docente nesse contexto. Refleti, ainda, sobre a relação entre 

a escola e o cinema como objeto de preservação do mundo, impedindo que o mesmo desapareça, 

priorizando um ambiente educacional que não seja exclusivamente voltado para a reprodução das 

matérias do currículo.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1616 

 A partir da aproximação entre cinema, escola e currículo e a promulgação da lei 13.006/14,  

a presença do cinema na escola pode ser pensada como um elemento transgressor de um currículo 

dominante, promovendo espaços de alteridade para  criar a diferença, e ainda neste diálogo sobre 

espaços de alteridade que a presença do cinema pode criar no ambiente escolar, é válido ainda 

ressaltar que, mesmo anteriormente a promulgação da lei 13.006/14, projetos, pesquisas, ações e até 

mesmo iniciativas propostas por docentes para um trabalho de cinema na escola sob uma 

perspectiva de alteridade já era delineado.  

 Nessa perspectiva, a aposta é de considerar a presença do cinema na escola como um 

componente curricular que ressignifica o currículo, primando por uma abordagem que oportunizem 

aos estudantes introduzir seus inícios únicos ao mundo.  
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Resumo 

Este texto apresenta um recorte da pesquisa “Cinema e escola: dos encontros, da docência, dos 
devires” que investigou os saberes mobilizados na escola, por meio da experiência com o cinema. A 
questão norteadora do estudo se perguntou: “que saberes mobilizam os docentes na Educação Básica 
para a realização de uma experiência sensível de cinema na escola?”. Para isto, consideramos 
professores/as que desenvolvem ou já desenvolveram projetos de cinema no espaço escolar, tendo em 
vista a presença do cinema na escola no sentido expandido e considerando-o como uma proposta de 
alteridade, isto é, de criação (BERGALA, 2008). A proposta de apresentar o cinema na escola como 
hipótese de alteridade se dá por meio da aproximação das ideias de Bergala (2008) que pensa o cinema 
de forma institucional e pedagógica, elucidando o caráter político do mesmo, possibilitando o 
desenvolvimento de outras relações no espaço escolar. Muitas indagações surgiram durante o percurso 
do estudo, apresentando desdobramentos durante a pesquisa de campo. Sendo assim, não houve a 
pretensão de ensaiar um sem-fim de respostas e nem apresentar uma classificação ou categorização de 
saberes. O intuito foi de trazer à tona algumas experiências narradas pelos docentes entrevistados e, 
assim, contribuir com reflexões que podem dialogar com outras pesquisas sobre esta área. Em busca da 
criação de um plano comum de reflexão com os professores/as, desenvolvemos um abecedário como 
escolha metodológica, coletando verbetes que cartografam os saberes docentes. A cartografia dos 
encontros desta pesquisa apostou no acompanhamento de processos de subjetividades em construção, 
em busca de despertar o desejo nos participantes em pesquisar COM, apostando na presença do 
cinema na escola como um fermento de anarquia e objeto de ruptura da lógica normatizadora. 

Palavras-chave: Cinema e educação; Escola; Currículo e Linguagem. 

O “CAMPO” EM LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA (PNLD 2017) 

Renata Telha Ferreira de Oliveira – SME/RJ 

INTRODUÇÃO 

Não há dúvidas de que o termo “campo” pode reverberar múltiplos sentidos. Mas de que 

“campo” trata este texto? – o(a) leitor(a) pode indagar. Desde já, indico que não há preocupação em 

assumir qualquer definição; por outro lado, a opção pelo uso das aspas acompanhando “campo” 

denota a finalidade de colocar o termo em suspensão, ou seja, desnaturalizá-lo de modo a designá-lo 

como signo de disputa política (BUTLER, 1998). Este movimento teórico-metodológico dá suporte 

ao desdobramento da pesquisa que foi realizada com livros didáticos de História e que teve seu 

ponto de partida na recuperação dos sentidos de “campo” que atravessaram minha formação 

acadêmica e, também, profissional – de certa forma, mobilizando meu interesse pelo tema estudado.  

Destaco, então, a sala de aula, onde, em diferentes momentos, a multiplicidade de sentidos 

de “campo” é evidenciada na maneira como os (as) alunos (as) me interpelam, respondem as 

questões, elaboram perguntas para sanar dúvidas a respeito do que leram ou assistiram em algum 

veículo de informação. Durante os anos que possuo enquanto docente de História do segundo 
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segmento do Ensino Fundamental, “campo” tem reverberado desde o lugar de conflitos, a partir dos 

episódios de violência contra as “populações do campo”4, como também aparece associado às 

discussões acerca de embates e enfrentamentos sobre a situação jurídica da terra e as relações de 

trabalho, sobre a organização da propriedade da terra e suas formas de uso. Este conjunto de 

elementos, que comumente é chamado de questão agrária, constitui temas de aulas, principalmente, 

quando atravessam os conteúdos destinados à abordagem da história do Brasil. Por opção 

historiográfica, em minhas aulas tem sido frequente o uso de termos como “campo”, “camponês”, 

“camponesa”, “campesinato”, ao que sempre solicito que os (as) alunos(as) explicitem o que 

imaginam quando são usados. Dentre as variadas descrições que são feitas, é comum a emergência 

de um homem negro, pobre, com barba por fazer, vestindo roupas esfarrapadas e um chapéu de 

palha, com uma enxada na mão, como o estereótipo do caipira – o que me levou a questionar sobre 

a importância dos livros didáticos no processo de significação do “campo”.   

O livro didático, enquanto um texto curricular, “reinterpreta sentidos e significados de 

múltiplos contextos e que constitui uma produção cultural a se efetivar, nas diferentes leituras 

realizadas no espaço escolar” (LOPES, 2007, p. 215). Ou seja, podem ser concebidos como o 

terceiro espaço (Bhabha, 2013), onde discursivamente são produzidos, disputados, negociados 

sentidos. Como espaço-tempo de fronteira (Macedo, 2006), os livros didáticos de História também 

possibilitam perceber os mecanismos de funcionamento da tradução de sentidos (Bhabha, 2013) 

sobre “campo”, que ressonam da historiografia e da historiografia didática, isto é, dos livros de 

história destinados ao consumo por estudantes e professores. Assim, busco responder as seguintes 

indagações: como livros didáticos de história caracterizam o “campo”?  Se a opção de análise for 

outra que centrada no binarismo “campo” versus “cidade”, que sentidos de “campo” podem 

reverberar? A aposta, portanto, é na possibilidade de pensar como o “campo” escapa aos esforços 

de fixação de significados, atentando para as brechas que perturbam as tentativas de estancamento e 

estabilização de sentidos.  

NOTAS SOBRE A COMPOSIÇÃO TEÓRICA E O PERCURSO TRILHADO 

O primeiro movimento realizado a fim de compor a empiria desta pesquisa foi a escolha por 

livros didáticos de História destinados aos anos finais do Ensino Fundamental e que fazem parte das 

coleções aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2017. Em um segundo 

 
4 Para atualização dos conflitos rurais, ver https://www.cptnacional.org.br/noticias/acervo/massacres-no-campo, 
acessado em 27 de janeiro de 2020. 
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momento, tornou-se necessário estabelecer outro recorte; agora, entre as 14 coleções didáticas 

aprovadas, já que cada uma conta com quatro volumes dedicados aos anos finais do Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, foram selecionadas duas das cinco que tiveram maior quantidade de 

exemplares distribuídos5 e, portanto, possuíam maior circulação no país: História, Sociedade & 

Cidadania, publicado pela Editora FTD, e Projeto Mosaico, publicado pela Editora Scipione. O 

recorte seguinte privilegiou a lista de conteúdos abordados nas unidades referentes ao 9º ano, onde 

há maior destaque para o período Republicano de governo e ênfase sobre o processo de 

centralização do Estado brasileiro e fortalecimento do sistema capitalista no país, apontando para o 

Tempo Presente, oferecendo indícios não apenas sobre o tipo de abordagem historiográfica adotada 

pelos livros, mas também sobre como opera o discurso que inventa o “campo”. 

Considerar o processo produtivo do discurso, como alerta Paraíso (2013), implica no 

registro e na análise daquilo que “nomeiam, mostram, incluem e excluem. [...] Em síntese, como o 

discurso que investigamos produz objetos, práticas, significados e sujeitos” (PARAÍSO, 2013, p. 

30-31). No caso deste trabalho, interessa o funcionamento do discurso do desenvolvimento nos 

livros didáticos, a partir da leitura do antropólogo colombiano Arturo Escobar (2007), em 

composição com outras duas chaves conceituais reelaboradas por autores que transitam ou 

dialogam com o grupo Modernidade/Colonialidade6; a saber, o funcionamento da colonialidade do 

poder (QUIJANO, 1999; 2001; 2002; 2005; 2009) e a produção da diferença colonial (MIGNOLO, 

2006; 2008).  

Para iniciar esta reflexão, mesmo que brevemente, faz-se necessário recuperar alguns 

aspectos que deram consistência ao debate da colonialidade do poder; a começar pelo conceito de 

sistema-mundo moderno/colonial – o que o faço a partir da leitura de Escobar (2003), para quem 

 
5 Dados de distribuição dos livros didáticos do PNLD 2017 disponíveis em  
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/35-dados-estatisticos?download= 
10068:pnld-2017-cole%C3%A7%C3%B5es-mais-distribu%C3%ADdas-por-componente-curricular-s%C3%A9ries-
finais-ensino-fundamental/, acessado em 27 de janeiro de 2020. 
6 Recentemente, a questão presidencial na Venezuela tem sido o ponto fulcral de embates entre os pesquisadores e que 
reverberam, inclusive, em suas redes sociais. Sobre a definição do que se hegemonizou no grupo M/C a chamar 
decolonial, ver Mignolo (2008).  Cabe, ainda, lembrar que parte das autoras e dos autores que formaram ou transitam no 
grupo M/C, assim como alguns dos autores pós-coloniais que transitaram pelos Estudos Subalternos, possuem formação 
marxista e isso vai marcar fortemente o modo como vão conduzir suas análises.  Para maior aprofundamento sobre o 
grupo e agenda de pesquisa sistematizada, ver Escobar (2003), Soto (2008), Quintero (2010), Ballestrin (2013). Sobre 
os tipos de temas e debates teóricos com os quais seus membros estiveram ou estão envolvidos: a Teologia da 
Libertação e a Filosofia da Libertação, discussões sobre a modernidade e a pós-modernidade, sobre a conquista da 
América, formação dos Estados Nacionais latino-americanos, desenvolvimento, dependência, imperialismo e 
globalização. Têm ainda transitado pelos Estudos Culturais, Estudos subalternos, Teoria feminista chicana, Filosofia 
africana e Teoria pós-colonial. 

https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/35-dados-estatisticos?download=
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pode ser entendido como “o conjunto de processos e formações sociais que acompanham o 

colonialismo moderno e as modernidades coloniais; embora seja estruturalmente heterogêneo, 

articula as principais formas de poder em um sistema” (ESCOBAR, 2003, p. 62). Desse ponto de 

vista, e, também pensando com Maldonado-Torres (2007), a modernidade está intrinsecamente 

associada à experiência colonial e o desenvolvimento do sistema-mundo, do qual emerge um novo 

padrão de poder global específico e histórico, a colonialidade do poder7. Caracterizada como a 

dimensão geral da modernidade ou a lógica subjacente aos diversos colonialismos na história do 

Ocidente, desde o século XVI, a colonialidade do poder “se refere à forma como o trabalho, o 

conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado 

capitalista e da diferença colonial” (QUINTERO, 2010, p. 9). Por sua vez, a diferença colonial 

(MIGNOLO, 2002; 2008), pode ser compreendida como o dispositivo da colonialidade do poder 

que vai acionar categorias classificatórias, dando materialidade ao movimento de invenção do 

Outro, exterior ao Eu colonizador. Este dispositivo também colocaria em funcionamento a produção 

de hierarquizações, como esforço para cristalizar o lugar do Outro como falta ou como excesso.  

 Já, por discurso do desenvolvimento entendo, tal como Escobar (2007). Explico. Ao final da 

Segunda Guerra Mundial – entre 1945 e 1955 – o discurso bélico é deslocado para o campo social 

com a “descoberta da pobreza” bem como para um novo território geográfico naquela dinâmica 

geopolítica – o “Terceiro Mundo”, cujas práticas se fortaleceram quando o Banco Mundial, em 

1948, definiu como pobres aqueles países com renda per capta inferior a 100 dólares, 

transformando dois terços da população mundial em “sujeitos pobres” (ESCOBAR, 2007, p. 51). 

Pobreza, então, passou a figurar como signo de identificação daqueles países por um regime 

discursivo que propagava – e ainda propaga – o crescimento econômico enquanto verdade e o 

desenvolvimento como panaceia para os problemas econômicos e sociais, ao mesmo tempo em que 

teria se convertido em ameaça aos países desenvolvidos em virtude do peso dos argumentos dos 

malthusianos.  

Outro aspecto a se considerar é a localização dos países na reorganização geopolítica 

mundial. Se após a Segunda Guerra Mundial, os países latino-americanos vivenciaram os efeitos da 

política externa dos Estados Unidos em contexto de Guerra Fria, a descolonização propagou-se 

como demanda em África e Ásia. Como salienta Slatter (1993, apud ESCOBAR, 2007, p. 29), “a 

 
7 O termo foi cunhado por Quijano (1999, 2001, 2005, 2009) e é amplamente usado pelo grupo M/C, inclusive o 
nomina. A opção por pegar traduções da colonialidade do poder ecoando em membros do grupo M/C é proposital, uma 
vez o próprio grupo pretende-se dinâmico e o conceito não deve ser estancado, mas produtivamente traído (COSTA, 
2014). 
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vontade de poder espacial é um dos traços essenciais do desenvolvimento” e marca a invenção de 

outras categorias que, para além de fazerem aparecer os contornos das configurações geopolíticas 

contrastantes, também funcionaram como “uma narrativa onde cultura, raça, gênero, nação e classe 

estiveram inextrincavelmente ligadas” (ESCOBAR, 2007, p. 52), tais como: desenvolvido e 

subdesenvolvido, norte e sul, centro e periferia. Essas categorias fazem aparecer uma trama de 

relações assimétricas de poder e discriminações que materializam práticas e políticas de 

hierarquização racial e cultural (ESCOBAR, 2007). 

Desenvolver-se, a partir dos anos 1940 e 1950, passa a ser entendido como modernização 

capaz de garantir o progresso, isto é, a superação do que era considerado arcaico por meio da 

industrialização e da urbanização, a qualquer custo – seja cultural, social, econômico ou político. O 

desenvolvimento enquanto discurso, portanto, emergiu dessa articulação entre conhecimento e 

poder, convertendo-se em um espaço de criação sistemática de modos de dizer e de imaginar 

(ESCOBAR, 2007). O discurso do desenvolvimento engloba a produção de conhecimentos por 

meio de objetos, conceitos e teorias. Pode ser analisado enquanto sistema de poder que regula suas 

práticas e, ainda, pelas formas de subjetividade nas quais as pessoas chegam a se reconhecer, por 

exemplo, como “desenvolvidas” ou “subdesenvolvidas” – ou por outras categorias forjadas por tal 

discurso. 

Entendo, portanto, que o discurso do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que é efeito da 

colonialidade do poder, também contribui para reiterá-lo. Com isso quero dizer que o discurso do 

desenvolvimento acessa recursos por meio dos quais conhecimentos e categorias são elaborados a 

fim de se exercer poder, produzindo efeitos políticos, econômicos e culturais locais e globais. No 

caso deste trabalho, quero destacar o modo como o discurso do desenvolvimento opera nos livros 

didáticos de História a partir da categorização do “campo” e de sua caracterização ao longo dos 

textos didáticos – esforço que será empreendido na próxima seção. 

O “DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO” EM LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

A opção por utilizar o discurso do desenvolvimento como chave de leitura dos livros 

didáticos de História selecionados ocorreu a partir da compreensão de que este discurso tem como 

prerrogativa, não apenas a construção da “pobreza” enquanto um problema, mas, principalmente, a 

mobilização entorno das soluções para sua superação. Outro aspecto significativo trata do fato de 

que as discussões sobre o desenvolvimento econômico ocuparam o imaginário social dos 

pensadores brasileiros, produzindo e alocando o país no espaço geopolítico do Terceiro Mundo 
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subdesenvolvido. Quero focalizar, portanto, a relação entre o discurso do desenvolvimento e a 

historiografia brasileira e chamo atenção para o fato de que em diferentes segmentos da sociedade, 

havia – e ainda há – dedicação à elaboração de alternativas ao desenvolvimento econômico do país 

sem que, no entanto, houvesse consenso. De acordo com Motta (2014), o debate, entre as décadas 

de 1940 e 1960, por exemplo, sobre o papel do setor agrário no futuro almejado para a política 

econômica nacional funcionou como ponto de aproximação entre as diferentes linhas de 

pensamento, onde buscava-se a ascensão ao progresso. O “campo” passa a figurar atrelado ao 

“atraso” do país. Boa parte do debate não apenas insistia sobre questões econômicas, mas tocava no 

tema do modelo a ser seguido desse desenvolvimento: nacionalista ou não, uma vez que também 

estava em jogo a condição em que o país se encontrava na dinâmica geopolítica internacional, isto 

é, era latente o avanço das políticas imperialistas estadunidenses sobre o país. A colonialidade do 

poder, por conseguinte, em seu funcionamento, marcou profundamente as discussões que tinham 

como foco a história do país; melhor dizendo, a constituição do Estado-nação brasileiro e de 

aspectos econômicos relevantes para o qual a industrialização e urbanização serviriam como 

panaceias. 

Feito este preâmbulo, retomo as questões engendradas ao longo do texto a partir da análise 

dos livros – História: sociedade & cidadania (BOULOS JUNIOR, 2015), que chamarei de LIVRO 

1, e do Projeto Mosaico (VICENTINO e VICENTINO, 2015), que chamarei de LIVRO 2: como 

livros didáticos de História caracterizam “campo”? Quais categorias são mobilizadas nos livros para 

inventar o “campo”? Para responder a estas perguntas, neste texto, opto pelo recorte dedicado à 

Primeira República, ou seja, período entre 1889 e 1930. Ambos os LIVROS 1 e 2 iniciam sua 

descrição sobre os primeiros anos do regime republicano no Brasil fazendo saltar o “campo” como 

lócus de poder dos grandes “proprietários rurais”, “elite agrária” ou “oligarquias” – junto de 

militares e segmentos da população urbana, formavam os grupos que disputavam o poder. E, tendo 

em vista que priorizam a história política e econômica do país, centralizam o enfoque no “campo” 

como lugar dos conchavos políticos. Vejamos. 

No capítulo Primeira república: dominação – LIVRO 1 –, há uma página de abertura, 

contendo duas fotografias, conforme a figura 1 presente no anexo. A fotografia de Prado nos traz 

pistas sobre o tipo de abordagem do capítulo. Cafeicultor, empresário e dono de banco, Prado – com 

vasto currículo na vida política nacional – foi o primeiro a receber o título de prefeito em São Paulo 

(1889 – 1911) e é reconhecido por ações de “modernização”, ao introduzir os bondes elétricos e 

realizar diversas obras de remodelação da cidade, sendo considerado por jornalistas 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1623 

contemporâneos, como Júlio Mesquita – fundador do jornal O Estado de S. Paulo – como aquele 

que “tirou a tanga tradicional da cidade, ou seja, retirou suas características indígenas. São Paulo de 

hoje é um atestado de civilização, seduz e atrai o estrangeiro inteligente”, conforme artigo 

publicado em 8 de janeiro de 1905.8   

Em vista disso, o texto que tratará da participação política e econômica das oligarquias no 

Brasil é introduzido. Inicialmente, salienta o coronelismo – “muitos desses políticos eram grandes 

fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional” (BOULOS JR, 2015, p. 63) – e as trocas de favores 

como práticas políticas: 

Quase sempre, o coronel conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores: o 

coronel oferecia favores, como uma sacola de alimentos, remédio, segurança, dinheiro 

emprestado ou emprego. Em troca desses favores exigia que votassem nos candidatos 

indicados por ele. Esse voto controlado pelo coronel é chamado voto de cabresto. Na 

época, a fraude eleitoral era generalizada: falsificação de resultados, roubo de urnas, 

inclusão dos votos de crianças, de defuntos, de pessoas inexistentes eram práticas 

comuns nas eleições. Era assim que os poderosos de cada localidade ou estado se, 

perpetuavam no poder. [...] Os coronéis mais poderosos de cada região faziam 

alianças entre si e elegiam o presidente do estado [...], por sua vez, retribuía o favor 

enviando verbas para a construção de escolas, praças, igrejas etc., nas cidades 

controladas por aqueles coronéis. [...] Usando as mesmas práticas (troca de favores e 

corrupção eleitoral) as oligarquias ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis 

ao presidente da República. Este, por sua vez, retribuía o favor liberando verbas, 

benefícios e dando apoio político a elas. Esse esquema [...] recebeu o nome de política 

dos governadores (BOULOS JR, 2015, p.63-64). 

Nos trechos acima, podemos ver os conchavos políticos em níveis local, estadual e nacional. 

Comuns em várias dimensões da vida política do país, as trocas de favores podem ser alianças, 

quando entre “os coronéis mais poderosos” ou entre o presidente eleito e sua base oligárquica 

eleitoral, ou controle, quando entre coronéis e eleitores. O voto de cabresto, portanto, funcionaria 

numa relação de desigualdade, principalmente, econômica. As oligarquias não aprovavam 

“mudanças na ordem política e social. E muito menos demonstrações de descontentamento com a 

República” (VICENTINO e VICENTINO, 2015, p. 65). Figura, então, o controle que o Estado, via 

coronéis, buscava ter sobre as pessoas, ora acessando a violência – recorrente para significar as 

 
8 Ver: http://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes-anteriores/revista-apartes/numero-24-mar-jun2017/no-24-perf-antonio-
prado/  

http://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes-anteriores/revista-apartes/numero-24-mar-jun2017/no-24-perf-antonio-prado/
http://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes-anteriores/revista-apartes/numero-24-mar-jun2017/no-24-perf-antonio-prado/
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relações no “campo” – , ora se relacionaria com as práticas de cidadania: “em 1894, de cada 100 

brasileiros, apenas dois ou três atendiam a todas as exigências para serem eleitores, isto é, mais de 

95% dos brasileiros adultos não podiam votar” (VICENTINO e VICENTINO, 2015, p. 81). Por 

meio do controle do trabalho e da autoridade (QUIJANO, 2005), o Estado, intermediado pelas elites 

políticas e econômicas, atravessa o “campo” com práticas modernizadoras na medida em que o país 

toma os rumos da industrialização.   

A cafeicultura foi/é uma das atividades econômicas de fundamental importância para o país, 

principalmente porque realizada com fins de exportação. Essa atividade ligou o Brasil ao mercado 

internacional e fez consolidar outra fase: o capitalismo industrial. Os textos didáticos utilizam o 

termo “cafeicultores” para tratar dos donos das fazendas de café. O “campo” é fonte do 

desenvolvimento do país. No LIVRO 1, por exemplo, a associação que podemos fazer com o meio 

rural dá-se pela predominância das atividades econômicas concentradas na exportação de gêneros 

agrícolas produzidos em grandes fazendas como o café, a borracha e o cacau. Em seção específica 

sobre o café, predominam termos como lucro, produção, excedente, investir e cafeicultores, dando-

nos pistas de que se trata de um empreendimento capitalista, que vai fomentar a industrialização 

com aplicação de capitais. A cafeicultura movimentava não só a economia como a política nacional. 

Essa proposição é reificada no LIVRO 2. Inclusive, a política econômica centrada na exportação do 

café pode ser um dos elementos que marcam temporalmente a ligação entre os governos 

presidenciais da República Oligárquica e, através da acumulação de capitais, viabiliza a transição 

para o país industrializado. Nesse sentido, “campo” não é sempre pobre; todavia, quando motor do 

desenvolvimento, as narrativas trazem a terra, enquanto latifúndio, como o centro da vida onde se 

dá o controle do trabalho e da autoridade.  

CONCLUSÕES 

Com este pequeno recorte analítico, espero ter trazido pistas de como o discurso do 

desenvolvimento (ESCOBAR, 2007) opera através das narrativas sobre história do Brasil 

elaboradas por livros didáticos de História. No período que compreende a chamada Primeira 

República, uma vez que é preciso estabelecer as bases de uma história que aponte para o 

fortalecimento do Estado e de sua inserção no mercado internacional, “campo” passa a reverberar 

múltiplos sentidos. Ao centralizar na terra enquanto propriedade privada, busca-se justificar a 

constituição das elites que vão operar na economia e na política local e nacional. Portanto, o 

“campo” figura não apenas enquanto lócus de poder dos grandes “proprietários rurais”, “elite 
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agrária” ou “oligarquias”, mas também enquanto lugar dos conchavos políticos – havendo, neste 

caso, distinção quando as relações se dão entre fazendeiros e entre fazendeiros e trabalhadores 

rurais. Ao focalizar, então, a consolidação da República através da produção em larga escala para 

exportação em grandes latifúndios, “campo” torna-se fonte do desenvolvimento do país e, portanto, 

não pode estar sempre associado à pobreza. Os textos didáticos reiteram a narrativa em que inserem 

o país no mercado global capitalista e evoca a temporalidade do progresso ao enfatizar a 

industrialização e um certo caráter industrial da produção agrícola – feita em latifúndios, em larga 

escala, voltada para a exportação; converte as populações rurais inseridas nessa lógica em 

“trabalhadores” e “eleitores”, categorias fundamentais elaboradas dentro da lógica do discurso do 

desenvolvimento e oferece mais pistas sobre o funcionamento da colonialidade do poder na 

construção da história nacional pelos livros didáticos.  
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ANEXO 

Figura 1. Fotografia de Antônio da Silva Prado em um cafezal (LIVRO1) 

 

Resumo 

Os livros didáticos, enquanto um texto curricular, podem ser concebidos como o terceiro espaço 
(Bhabha, 2013), onde discursivamente são produzidos, disputados, negociados sentidos. Como espaço-
tempo de fronteira (Macedo, 2006), os livros didáticos de História também possibilitam perceber os 
mecanismos de funcionamento da tradução de sentidos (Bhabha, 2013) sobre “campo”, que ressonam 
da historiografia e da historiografia didática. Assim, busco responder as seguintes indagações: como 
livros didáticos de história caracterizam o “campo”?  Se a opção de análise for outra que centrada no 
binarismo “campo” versus “cidade”, que sentidos de “campo” podem reverberar? Para realização deste 
trabalho, foram selecionados dois livros didáticos de História aprovados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) de 2017: História, Sociedade & Cidadania, publicado pela Editora FTD, e Projeto 
Mosaico, publicado pela Editora Scipione. Estas duas coleções constituem o grupo das cinco que 
tiveram maior quantidade de unidades distribuídas no país, o que pode indicar, também, maior 
reverberação dos efeitos dos discursos que os atravessam. Para elaboração das reflexões trazidas neste 
texto, o recorte de análise se refere às narrativas didáticas sobre o período da Primeira República (1889 
– 1930), a partir do qual tem-se por objetivo entender como “campo” é caracterizado e como as 
categorias mobilizadas produzem diferentes sentidos. Tais sentidos não funcionariam apenas por meio 
de oposições de ideias, mas também por uma relação de ambivalência. Este texto tem como base 
teórica a composição entre autores que transitam ou transitaram pelo grupo Modernidade/ 
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Colonialidade e suas principais chaves conceituais são: o funcionamento do discurso do desenvolvimento, a 
colonialidade do poder e a diferença colonial.  

Palavras-chave: Livros didáticos de história; Campo; Currículo; Colonialidade do poder; Discurso do 
desenvolvimento 

CIÊNCIAS DA NATUREZA NO CAP-POPULAR: UMA PROPOSTA CURRICULAR 

INTEGRADA 

Nathália Terra – CAp-UFRJ 

INTRODUÇÃO 

Em 2016, a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

(ENSP/FIOCRUZ) foi a responsável no Rio de Janeiro pelo desenvolvimento da pesquisa “Divas”, 

um projeto nacional focado no estudo da saúde de mulheres transexuais e travestis. Essa ação 

contava com a parceria da organização Conexão G, sediada no Complexo da Maré e caracterizada 

por interesse na temática dos direitos humanos e da promoção da saúde da população LGBT de 

favelas do Rio de Janeiro, na indicação das participantes na pesquisa. 

Em dado momento, as pessoas que integravam a pesquisa “Divas” indicaram a importância 

de estabelecer uma relação distinta com a ENSP/FIOCRUZ, que implicasse não somente sua 

presença como “sujeitos de pesquisa”, mas também uma ação da instituição que atendesse às 

necessidades dessas pessoas. Daí, surgiu a ideia de criar um curso que possibilitasse a preparação 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, de acordo com as regras então vigentes, a 

certificação de conclusão do Ensino Médio. 

Assim, a partir de uma articulação entre a ENSP/FIOCRUZ, a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e a organização social Conexão G surgiu o projeto de extensão PreparaNem, 

nome inspirado em ação semelhante implementada na Casa Nem, localizada no Centro do Rio de 

Janeiro e que oferece moradia a transexuais e travestis. As instituições envolvidas, ao reconhecerem 

as especificidades que as diferenças de sexualidade e gênero impõem à educação, as dificuldades 

para o acesso dos sujeitos LGBTQI à universidade e a impossibilidade de retorno daquelas/es que 

foram excluídas/os dos bancos escolares, entendem a necessidade da existência de uma sala de aula 

que possibilite a essa população um ambiente não opressor e não heteronormativo. No arranjo da 

ação de extensão, o Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp-UFRJ) foi a unidade da universidade 

responsável pela organização do curso e pela formação da equipe de professores para ministrar as 

aulas. 
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No entanto, após dois semestres, frente alguns desafios que envolviam a carência de 

recursos para garantir assistência estudantil e permanência dos estudantes, o projeto se tornou 

inviável nos moldes como vinha funcionando. Foi então que, após alguns encontros entre 

coordenadores e bolsistas, foi decidido utilizar o Colégio de Aplicação da UFRJ como local das 

aulas, ampliando o público alvo para pessoas LGBTQI, trabalhadores, moradores de favelas, negros 

e pardos e mudando o horário das aulas para o turno noturno. O nome da ação de extensão também 

foi modificado para Curso Preparatório Popular - CAp Popular. Esta mudança se deu pela 

ampliação do público alvo e pela relação e identificação do nome anterior com a Casa Nem e o 

ativismo LGBTQI. O foco anterior no ENEM é também ampliado para a preparação para o Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).  

Após a trajetória descrita anteriormente, as atividades do CAp Popular se iniciam em 

setembro de 2017 com o oferecimento de 30 vagas e aulas às segundas e quintas-feiras, das 18h30 

às 21h50. Em 2018, as aulas são ampliadas, passando a ocorrer três vezes na semana, no mesmo 

horário. As aulas continuam sendo organizadas a partir de eixos temáticos e a organização dos 

encontros obedece a mesma divisão do PreparaNem: por áreas de conhecimento, que agora, além de 

contar com os coordenadores, também tem a participação dos bolsistas, um em cada uma das áreas 

e que participam de maneira ativa do projeto. Como há um rodízio de professores nos encontros das 

áreas, a presença e a ação dos bolsistas nas aulas funciona como o fio condutor entre os temas 

abordados e cria entre alunos e bolsista um vínculo de confiança e um amplo canal de comunicação. 

O objetivo central do projeto se configura não só na certificação das/os alunas/os no 

ENCCEJA, mas também em proporcionar que grupos minoritários que estão afastados e excluídos 

do espaço escolar possam ocupá-lo e tenham direito a ele. Com relação a isso, um aspecto a ser 

destacado nessa nova ação de extensão é o caráter heterogêneo da turma, formada por pessoas que 

foram levadas a interromper os estudos em diferentes momentos da vida e níveis de ensino, com 

trajetórias e relações distintas com a escola. Assim, os objetivos dos alunos tornam-se mais diversos 

e os desafios de uma classe não seriada de jovens e adultos se configuram em um interessante 

espaço de formação inicial para os bolsistas e graduandos voluntários e de formação em serviço 

para os professores. 

A partir de encontros organizados por temas relacionados ao cotidiano dos alunos, 

trabalhadores em sua maioria, são promovidas, por área de conhecimento, aulas centradas em 

debates, experimentos, atividades construídas coletivamente e leitura e produção textual. Tais 

abordagens são organizadas previamente em reuniões entre o bolsista da área, coordenador e 
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professores que ministrarão as aulas (por vezes, mais de um professor por encontro), numa 

atividade de planejamento comunitário que reforça aspectos da docência ligados à produção 

coletiva, comumente negligenciada na formação inicial. Além disso, o fato de se tratar de uma 

turma não seriada, como já descrita anteriormente, nos possibilita um olhar atento para a Educação 

de Jovens e Adultos, para a educação inclusiva e para a relação entre aspectos político-sociais e a 

educação que não vislumbrávamos anteriormente. Por fim, entendemos essa ação de extensão como 

importante local de formação, educação popular e resistência em tempos de retrocessos e redução 

de direitos da classe trabalhadora e de minorias. 

Desde o início, atuei como coordenadora da área de Ciências da Natureza, tendo como 

compromisso garantir o oferecimento das aulas de Biologia, Física e Química. Para tal, contei com 

a participação de diferentes docentes. No entanto, inquietava-me o fato dos encontros não serem 

semanais, de haver uma descontinuidade nos assuntos trabalhados e até um certo distanciamento 

professor-aluno em razão do rodízio de professores. Foi diante desse contexto desafiador que surgiu 

a necessidade de repensar o programa curricular do curso de modo que eu, como professora de 

Química, e o professor de Física pudéssemos revisitar nossos saberes e propor uma forma outra de 

trabalho por meio de sequências didáticas interdisciplinares que colocassem em conversa essas duas 

áreas do conhecimento a fim de garantir uma proposta curricular mais integrada e que minimizasse 

o impacto dos complicadores já mencionados.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CAMINHOS PERCORRIDOS 

 Toda essa trajetória, portanto, me aponta que para adensar minhas reflexões no campo 

curricular não apresentando um único caminho, mas caminhos possíveis, movimentos. Como coisa 

criadora a que se pretende, esse projeto está no meio, brota pelo meio (DELEUZE, 1998), sendo 

nesse meio que me vejo, não um meio entre duas coisas, entre um início e um fim, tampouco um 

antes e um depois, mas no meio como um composto de relações que criam as condições de 

existência da vida. É essa minha vida que se lança na tentativa de tessitura de um trabalho como 

quem se pretende a uma expedição, uma grande aventura, pois acredito que “Nas grandes 

descobertas, nas grandes expedições não há apenas incerteza do que se vai descobrir, e conquista de 

algo desconhecido, mas a invenção de uma linha de fuga” (DELEUZE, 1998, p. 34). 

Até agora venho trabalhando com uma teoria curricular (RANNIERY, 2016, 2017; 

PARAÍSO, 2005; MACEDO, 2006) que compreende que o currículo é heterogêneo, que envolve 

saberes múltiplos, naturezas distintas e inúmeras possibilidades. É o lugar da ambivalência, espaço-
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tempo de fronteira (MACEDO, 2006), de enunciação cultural (MACEDO, 2011), pois assim como 

é repleto de ordenamentos, tentativas de fixação, corpos organizados e identidades majoritárias, 

também se apresenta cheio de fraturas, possibilidades, formas de romper as linhas do ser, 

oportunidades de diversas construções de modos de vida. Abrangendo desde o que é proposto pelos 

guias curriculares até o que é vivenciado em sala de aula, ele comumente é associado a uma seleção 

e organização de conteúdo, experiências e situações necessárias ao processo educativo. No entanto, 

essa se constitui uma definição reducionista, que ignora diversas questões que vêm sendo 

disputadas na teoria curricular.  

A despeito da perspectiva mais imediata de elaboração de um programa disciplinar que 

contemple os saberes socialmente legitimados e expressos na listagem de tópicos exibidos nos 

conteúdos programáticos dos exames aos quais os alunos pretendem se submeter, desejei subvertê-

lo, tencioná-lo, questionando o porquê dessa seleção e abordagem. Diante disso, pensar um 

currículo que possa ser desmontado é admitir um currículo não unívoco, permeado por rachaduras, 

através das quais desejo revisitá-lo, pois entendo que não é possível definir currículo a partir de algo 

que lhe seja intrinsicamente característico, pois o que se tem são negociações e acordos parciais e 

precários sobre o sentido atribuído ao termo.  

Destaco que desejo está sendo entendido à luz de Deleuze (1996) como experimentar sua 

própria potência, aquilo que faz crescer territórios e traz alegria. Não tem a ver com o que se quer 

(imposição incorporada), mas ser arrastado pelo movimento da vida e, para isso, encontrar algo que 

convenha. Por isso, não é possível desejar objetos ou coisas, porque nesse sentido, desejo estaria 

associado à noção de falta. Para o autor, desejo não é falta ou um dado natural, mas está associado 

com a construção de um agenciamento que funciona. Essa discussão é algo que me convém, de 

forma potente como um agenciamento que funciona e é capaz de ampliar o meu território e me 

trazer alegria. Ser movida pelo desejo ao longo desse trabalho é dialogar com Deleuze (1996, apud 

PARAÍSO, 2009) ao afirmar que não basta que eu enuncie esse desejo, uma vez que: 

Afinal, embora “todo tipo de desejo implique estilos de enunciação” (Deleuze, 1996, 

p. 16), os enunciados se constituem em apenas um dos componentes do agenciamento 

do desejo. Deleuze (1996) lembra que “em vez de ser estrutura ou gênese, ele [o 

desejo] é, contrariamente, processo. (PARAÍSO, 2009, p. 284) 

É nesse desejo que não é acontecimento, mas processo, que me encontro. Posso afirmar que 

tal processo envolve, primeiramente, ter sido afetada por uma temática que me mobiliza e, a partir 
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de então, buscar um agenciamento que funcione e que me conduz por uma constante 

desterritorialização, pois um desejo que se territorializa perde sua força. (Deleuze, 1996). 

O primeiro movimento foi superar um entendimento de currículo como prescrição, que faz 

perpertuar a separação entre o que é proposto pelos planos curriculares e o que é aplicado nas 

escolas. Num segundo movimento, busquei me desterritorializar das marcas disciplinares tão 

presentes desde a minha formação inicial, num curso com forte apelo tecnicista, conteudista e com 

uma visão fragmentada dos saberes. O movimento foi duplo e envolveu reflexão, disputa e 

negociação.  

Vale destacar que um dos aspectos motivadores para esse repensar das práticas, isto é, do 

currículo; se deu num contexto adverso e pouco favorável. As aulas ocorriam em três dias da 

semana, sendo apenas um deles (a cada 15 dias) destinados à área de ciências naturezas. O 

espaçamento entre os encontros, frente ao grande número de conteúdos, se colocou como um 

desafio. A fim de potencializar os momentos junto aos estudantes, bem como encurtar a distância 

entre uma aula e outra, optou-se por trabalhar de forma integrada nas disciplinas de Química e 

Física, por meio da utilização de sequências didáticas que integrassem temas comuns aos campos 

do conhecimento. Ressalto que a área de Biologia não fez parte dessa proposta inicial porque os 

docentes envolvidos não faziam parte do CAp-UFRJ e nem trabalhavam no regime de dedicação 

exclusiva, o que não permitiu a realização do planejamento coletivo. 

Inicialmente, foram realizados alguns encontros para refletir conjuntamente acerca dos 

temas que atuariam como norteadores nessa integração dos saberes. A partir do levantamento dos 

conteúdos exigidos nos exames aos quais os estudantes pretendiam se submeter, os professores 

regentes se debruçaram para pensar de quais maneiras eles poderiam ser abordados sob as 

diferentes perspectivas disciplinares de maneira complementar evitando a repetição dos temas e 

ampliando as possibilidades de conhecimentos advindos das diferentes áreas sobre um mesmo 

assunto. Para iniciar, optamos por trabalhar a temática matéria e energia, extremamente cara aos 

campos disciplinares da Química e da Física. 

Destaco que, para além do conteúdo, a forma de abordagem também foi cuidadosamente 

pensada considerando-se o público-alvo a que se destina. Dado o afastamento dos alunos da sala de 

aula e da cultura escolar, fez-se premente o enfoque num ensino contextualizado que dialogasse 

com a realidade dos alunos e partisse dos conhecimentos prévios trazidos por eles. A apresentação 

dos conceitos de maneira concreta, palpável, valorizando o uso de imagens, simulações, modelos e 
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exemplos do cotidiano, uma vez que a abstração se colocava como um entrave epistemológico à 

compreensão em muitos momentos, foi um dos pontos centrais na elaboração das aulas e atividades. 

Essa metodologia foi utilizada para a montagem de todo o curso ao longo de um semestre, 

mas destaco apenas essa unidade para fins de análise nesse trabalho. Além do planejamento, as 

aulas foram ministradas conjuntamente, havendo sempre os dois professores das referidas 

disciplinas em sala de aula. Ao final dessa sequência didática, apresentei um pequeno questionário 

ao grupo de alunos presentes, no qual deveriam avaliar a metodologia aplicada na construção 

curricular. De forma aberta e bastante livre, pedimos que eles informassem a última série cursada e 

o tempo que estavam afastados da sala de aula, bem como relatassem os aspectos positivos e 

negativos da metodologia empregada. Por fim, foi solicitado que dessem sugestões para o trabalho, 

mobilizada pela compreensão de que os discentes também produzem conhecimento e constroem o 

currículo. As devolutivas dos estudantes e nossa análise será apresentada a seguir.  

SENTIDOS ACERCA DA PROPOSTA CURRICULAR  

 No dia da conclusão do semestre, ocasião da realização do questionário, havia um número 

reduzido de alunos. Essa condição é bem comum ao longo do desenrolar das aulas. Há, ainda, muita 

evasão e rotatividade nas aulas. No entanto, o presente trabalho é inicial e sem fins quantitativos, 

pois interessa perceber quais sentidos e demandas acerca da proposta curricular no ensino de 

Química e Física aparecem no retorno dado pelos estudantes. Ressalto ainda, que apesar das 

informações objetivas solicitadas referentes à última série cursada, ano em que parou de estudar e 

idade, muitos não responderam. E nas perguntas mais abertas, observei uma dificuldade grande em 

expressar as opiniões de forma inteligível, o que é uma outra carência do grupo.  

 Do grupo de respondentes (13 estudantes) que forneceram as informações, as idades 

variaram de 17 a 29 anos. Apenas uma estudante cursava o 3º ano do ensino médio, dois já haviam 

concluído, dois pararam no 2º ano do ensino médio e o restante não terminou o ensino fundamental. 

 Dentre os aspectos levantados, foi possível perceber um alinhamento à estratégia adotada. 

Foi mencionado o diálogo entre os professores e a noção de complementaridade das áreas, dinâmica 

das aulas e troca respeitosa entre os professores que “tiravam dúvidas um dos outros”, conforme 

citado por uma estudante. Palavras como integração, ajuda, troca, complementação, clareza, diálogo 

e objetividade apareceram em vários dos textos produzidos. Também foi interessante perceber que 

houve uma ênfase na dificuldade das disciplinas e na estratégia dos dois professores em sala ser 
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satisfatória para torná-las mais compreensível, pois é possível “ver de maneiras diferentes e mais de 

uma vez o mesmo assunto”.  

 Emergiu, com certo destaque, um estranhamento positivo frente à troca constante entre os 

dois professores especialistas. Os alunos relataram ser positivo que um “ajudava o outro” e 

“explicava quando o professor não sabia”. Em se tratando de uma turma que traz questões fortes 

associadas à dúvida quanto à sua capacidade de aprender, me parece potente uma estratégia que 

promova um olhar do conhecimento construído coletivamente.    

 Quanto aos aspectos negativos, os alunos relataram a distância entre as aulas - o que não 

está propriamente associado à metodologia, mas às condições para ocorrência do curso, e 

propuseram que os encontros tivessem uma maior periodicidade. Destaco, porém, a sugestão de um 

estudante, conforme anexo. 

 Na sugestão, apesar de reconhecer acima que as disciplinas são complementares e a 

interação é agradável, solicita que o material físico distribuído apresente as matérias divididas 

uniformemente. Essa aparente contradição confirma a dificuldade em superar a disciplinaridade e a 

compartimentação dos saberes.  

CONCLUSÕES 

O currículo como prática de significação é caracterizado por uma produção dinâmica, como 

um texto mutável. Macedo (2006a) expressa essa visão afirmando que é preciso pensar o currículo 

mais como algo que está sendo do que como algo que já foi. Foi nessa perspectiva, que busquei 

uma reformulação curricular da área de ciências da natureza (Química e Física) na experiência do 

CAp-Popular, com o intuito de repensar alguns sentidos dados às noções de conhecimento, ensino e 

aprendizagem tão disputados no campo curricular.   

Foi possível observar, na maioria dos discentes, um alinhamento à prática implantada, na 

qual ressaltam a complementaridade das explicações, dinamismo das aulas e possibilidade do 

esclarecimento de suas dúvidas a partir de perspectivas diferentes. Já como aspectos negativos 

citaram a ausência de material didático separado para cada disciplina, o que denota uma dificuldade 

em abandonar a disciplinaridade, sentindo, dessa forma, falta de uma organização mais 

compartimentada.  

O presente trabalho corroborou com o entendimento do currículo como um espaço-tempo de 

fronteira (MACEDO, 2006) no qual interagem diferentes tradições culturais e em que se pode viver 
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de diversas formas. Isso significa que o currículo é um lugar de confronto e negociação, não entre 

culturas com lados definidos em que se deve optar por esse ou por aquele lado, como se o currículo 

fosse um artefato que expressasse visões e significados do projeto dominante e coubesse aos 

dominados decidir em qual lado do jogo de poder estão, mas como um espaço-tempo em que há 

confronto, e a opção possível estará sempre na nebulosa fronteira onde é preciso negociar, criar 

impossíveis formas de tradução. O que se tem são sujeitos culturais com seus múltiplos 

pertencimentos interagindo continuamente e negociando suas diferenças. 
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ANEXO 

Figura 1. fragmento do registro de avaliação de um estudante 
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Resumo 

O presente trabalho consiste num relato de experiência interdisciplinar (FAZENDA, 2011; 
FAZENDA, 2013; FAZENDA e GODOY, 2014) que buscou integrar as disciplinas de Química e 
Física no projeto de extensão CAp-Popular. Esse projeto tem como objetivo contribuir para a inclusão 
e reconhecimento, no espaço escolar e universitário, de sujeitos LGBTQI, negros e pardos, moradores 
de favelas e classe trabalhadora. Tal proposta se adensa na construção de um curso pré-universitário 
social cujo Norte é a ampliação das possibilidades de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio e ingresso na universidade. Os sujeitos participantes desse projeto encontram-se em sua maioria 
em situação de vulnerabilidade social, que interromperam seus estudos e, até então, encontravam-se 
excluídos e/ou invisibilizados dos processos educacionais. A estratégia adotada para essa conquista é o 
oferecimento de aulas desenhadas para atender as especificidades do público-alvo no que diz respeito à 
realidade sociocultural e necessidades educacionais como distorção idade/série, distância das salas de 
aula e as lacunas apresentadas. A motivação foi repensar as estratégias de compartilhamento dos 
saberes que vinham sendo adotadas nas versões anteriores do projeto. Nas aulas de ciências da 
natureza, as aulas de química e de física foram planejadas e ministradas conjuntamente pelos 
professores das referidas áreas, procurando estabelecer complementaridade de olhares em suas 
diferenças. Pensar num currículo integrado envolve superar saberes compartimentados, fragmentados 
que reforçam uma lógica disciplinar (FAZENDA, 2011), mas também disputar sentidos de 
conhecimento válido, espaço na grade e poder. Ao final de um semestre do curso, realizamos um breve 
levantamento das opiniões dos alunos sobre a estratégia interdisciplinar adotada. Foi possível perceber 
um alinhamento à prática implantada com marcas da dificuldade em abandonar a disciplinaridade. Esse 
trabalho pedagógico apontou pontos relevantes para futuras reflexões no trabalho a ser desenvolvido 
pelos docentes participantes dessa atividade integrada. 

Palavras-chave: Proposta curricular; Ciência da Natureza; CAp-Popular; Química; Física. 
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Resumo 

A pesquisa em Educação em Ciências, inspirada em uma matriz teórico-metodológica 
socionteracionista, assumiu como objeto de investigação as interações discursivas que se realizam em 
sala de aula para analisar os processos de ensino-aprendizagem. Dessa perspectiva, a aprendizagem é 
considerada como um processo de construção de significados de natureza científica que envolve 
dialeticamente movimentos de negociação e alinhamento que ganham visibilidade na dinâmica 
discursiva que se estabelece entre alunos e professor quando da realização de atividades pedagógicas. 
Seguindo esta tendência, este painel reúne três estudos que se propõem a analisar sequências discursivas 
extraídas de aulas em diferentes espaços/tempos escolares - Biologia no Ensino Médio e Ciências nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental – para evidenciar, ainda que de formas distintas, este processo de 
construção de significados pelos alunos. MACHADO analisa uma sequência interativa extraída de aulas 
de uma unidade de ensino sobre Reprodução dos Seres Vivos no Nível Molecular evidenciando a 
instabilidade conceitual dos alunos quando da articulação entre suas concepções e as informações que 
lhes são apresentadas ao longo das atividades como um movimento necessário à emergência de novos 
significados biológicos. OLEINIK, fundamentada na Teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel, 
apresenta uma atividade de ensino para discutir a ancoragem dos conceitos no processo de formação de 
uma nova estrutura conceitual sobre Tipos Sanguíneos. Finalmente, ORSOLON investe em uma 
atividade de simulação sobre DNA, Cromossomo e Gene para focalizar se e como os discentes 
mobilizam seus conhecimentos prévios e os articulam/relacionam a novos conceitos que estão sendo 
apresentados. Considera-se, portanto, que estes estudos contribuem para a compreensão dos processos 
de aprendizagem de modo que permitam a proposição de práticas pedagógicas em Ciências que 
invistam na democratização da Ciência e na formação de um aluno que possa se posicionar e tomar 
decisões acerca de questões de natureza científica. 

Palavras-chave: Educação em Ciências; Aprendizagem em Ciências; Construção de Significados; 
Práticas de Ensino em Ciências e Biologia. 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS: DANDO VISIBILIDADE À 

INSTABILIDADE CONCEITUAL DOS ALUNOS 

Lígia Cristina Ferreira Machado – UFRRJ 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo complexo e multifacetado no qual circulam múltiplas formas 

culturais traduzidas em representações simbólicas e entre elas está a ciência. Neste contexto, o 

cidadão é convidado insistentemente a se posicionar e tomar decisões frente a questões de natureza 

científica. Há, portanto, uma demanda urgente em se educar cientificamente. Pozo (2005) considera 

que a apropriação de uma cultura simbólica, como o é a científica, exige novas formas de aprender 

e, isto inclui a aquisição de ferramentas cognitivas. Chassot (2003) aponta a necessidade de se 

alfabetizar cientificamente nas escolas para se fazer uma melhor inclusão social, uma vez que se 

viabilizaria a leitura crítica do mundo no qual homens e mulheres estão inseridos(as). Trata-se de 

uma educação científica social e politicamente mais comprometida. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1638 

Diante desse quadro, como se configura o processo de aprendizagem e, especificamente de 

aprendizagem em ciências? Arcà, Guidoni e Mazzoli (1999, pp 24 e 25) nos dizem que a educação 

científica deve “desenvolver modos de observar a realidade, e modos de relacionar-se com a 

realidade; e isto implica e supõe modos de pensar, modos de falar, modos de fazer, mas sobretudo a 

capacidade de juntar todas essas coisas” (grifos dos autores). Então, educar cientificamente envolve 

pensamento, linguagem e ação e, em sendo assim, podemos considerar que o processo de ensino-

aprendizagem em ciências/Biologia parece transcender os limites da apropriação de conceitos, 

muitas vezes apenas memorizados, repetidos e sem qualquer significado para os alunos. A 

aprendizagem neste caso, se revela como um processo dinâmico que se organiza em movimentos, 

por vezes, com contornos menos lineares e gradativos como supostos pela Ciência e por Didáticas 

ancoradas em perspectivas mais tradicionais. Por isso mesmo, a discussão em torno dos processos 

de aprendizagem (ainda) é um território bastante árido, principalmente em torno da aprendizagem 

em ciências que se realiza nas escolas. 

Neste estudo, assume-se a aprendizagem em ciências como prática social, como processo de 

significação envolvendo negociação, mas também alinhamento e fixação de significados entre 

sujeitos (alunos e professores) que ganha visibilidade na dinâmica discursiva em sala de aula. Esta 

assunção vai ao encontro de uma matriz sociointeracionista que orienta a pesquisa em Educação em 

Ciências que se fortaleceu a partir  dos estudos de Vygotsky e Bakhtin ainda na década de 90 do 

século XX. Com isto, o objetivo desse estudo é analisar uma sequência discursiva, extraída de aulas 

de Biologia em uma turma de 1º. Ano do Ensino Médio de modo a evidenciar movimentos 

realizados pelos alunos no processo de construção de significados de natureza biológica. Trata-se, 

portanto, de abrir a sala de aula e focalizar as interações discursivas que nela se organizam para a 

apropriação de um objeto de conhecimento.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir da década de 1990, a pesquisa em Educação em Ciências reorienta suas bases 

teórico-metodológicas deslocando os estudos acerca dos processos de aprendizagem em ciências de 

uma dimensão individual para uma dimensão social. Neste redirecionamento, a sala de aula de 

ciências, tal como uma caixa-preta, é aberta dando visibilidade a um universo complexo e 

multifacetado e a aprendizagem é assumida como processo de aquisição/construção de significados. 

Este deslocamento deve-se, em grande parte, pela influência da psicologia sócio histórica, 

principalmente das formulações advindas de Vygotsky (2001) e, também dos estudos de Bakhtin 
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(1997, 1999) acerca da linguagem em uma perspectiva sociointeracionista. Nesta nova matriz 

teórico-metodológica, o processo de construção do conhecimento é assumido como construção de 

significados que tem lugar na dinâmica interativa. Isto implica em considerar a aprendizagem como 

prática social (KUMPULAINEN; MUTANEN, 1999) envolvendo a linguagem e o funcionamento 

interpessoal. 

Em Vygotsky (2001), a palavra e, mais precisamente, o seu significado constitui-se no elo 

de ligação entre pensamento e linguagem. A palavra, signo por excelência, configura-se como 

mediadora dos processos de formação dos conceitos bem como dos processos de abstração e 

generalização que os acompanham. No estudo que realiza acerca da formação de conceitos, 

Vygotsky (2001) distingue os conceitos cotidianos dos conceitos científicos a partir de sua gênese.  

Os conceitos cotidianos se formam na relação com a experiência concreta, vivida e 

percebida pelos sujeitos, e implicam uma relação das palavras com os objetos a que se referem: 

são/estão contextualizados. Já os conceitos científicos são adquiridos mediante um processo de 

instrução formal e envolvem relação de palavras com outras palavras, constituindo-se num sistema 

hierárquico de inter-relações conceituais. Situando esta noção no ensino de Biologia, podemos 

considerar, por exemplo, que trabalhar os mecanismos de transmissão dos caracteres de uma 

espécie (genética) nos remete a outros conceitos como cromossomos, genes, DNA, síntese de 

proteínas, divisão celular. Não há como compreender cada um desses conceitos sem relacioná-los a 

outros, ou melhor, “o significado da palavra que expressa cada um só se realiza na medida em que 

se associa ao significado de outras palavras que expressam os demais” (TUNES, 2000, p. 45). Na 

sala de aula de Biologia estes conceitos, cotidiano e científico, se tocam de modo que possam ser 

significados ou ressignificados pelos estudantes. 

Bakhtin (1999, p. 38) sinaliza que a palavra é um signo ideológico e acompanha toda a 

criação ideológica pois “está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de 

interpretação”. Na perspectiva bakhtiniana, os sentidos da palavra não existem em si mesmos, 

prontos e acabados. Ao contrário, são elaborados e orientados nas/pelas enunciações concretas 

produzidas pelos sujeitos. Por isso mesmo, o contexto social, ou seja, as condições sociais de 

produção são decisivas na constituição/significação desses mesmos enunciados. Daí a importância 

da noção de dialogia em Bakhtin (1999), pois nasce e se alimenta no encontro/confronto dessas 

vozes em um cenário social. Pelo e através do diálogo estabelece-se um jogo onde concepções, 

valores e interesses são confrontados ou aproximados. Entretanto, esta relação só é possível quando 

circunscrita nos limites de uma mesma comunidade semiótica. Os significados emergem a partir de 
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um processo necessário de negociação entre sujeitos, quando a palavra do falante provoca sempre 

uma contra-palavra do ouvinte. Isto porque, em Bakhtin, o ouvinte apresenta sempre uma atitude 

“responsiva” pois “ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se 

para executar [...]” (BAKHTIN, 1997, p. 290). Neste sentido, é possível reconhecer que certos 

sentidos se tornam mais estáveis nas diversas situações sociais e marcados historicamente. 

Estas perspectivas de Vygotsky e Bakhtin, aqui apresentadas em linhas gerais, são 

incorporadas às discussões que se realizam em torno da aprendizagem em ciências. Mais do que 

memorizar e reproduzir conceitos é preciso que esses mesmos conceitos sejam preenchidos que 

permitam aos alunos e alunas realizarem uma leitura de mundo que, atualmente, encontra-se repleta 

de temáticas e questões de natureza científica. Portanto, as interações discursivas que se 

estabelecem nas salas de aula de ciências, são fundamentais para a compreensão dos processos de 

aprendizagem nesta área de conhecimento viabilizando intervenções didático-pedagógicas que 

possam promover uma formação científica acima de tudo cidadã.  

Leander e Brown (1999), por exemplo, evidenciam que as interações em uma sala de aula de 

física analisadas a partir de uma única perspectiva multidimensional fazem revelar uma “dança” de 

estabilidades e instabilidades que caracteriza movimentos de negociação, de um lado, e fixação ou 

alinhamento, de outro. Particularmente, as instabilidades se aproximam em muito da noção de 

conflitos cognitivos tal como formulado por Piaget. Aliás, esta noção sustentou o modelo de ensino-

aprendizagem em ciências como mudança conceitual que emergiu na década de 80 do século XX 

quando considerava-se que a partir da relação com o objeto de conhecimento se era possível 

promover conflitos criando as condições necessárias para que o sujeito pudesse construir novos 

conceitos mais próximos do sistema científico. Mortimer (2000) realiza uma crítica consistente a 

este modelo de mudança conceitual, considerando, entre outros aspectos, a dificuldade de alunos 

em aulas de ciências reconhecerem e vivenciarem conflitos. Ao mesmo tempo, o autor sinaliza a 

importância das mediações nos processos interativos que ocorrem na sala de aula para que esses 

conflitos tomem lugar e conduzam à construção de novos significados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Considerando os aspectos delineados anteriormente, este estudo investe em um referencial 

teórico-metodológico qualitativo para focalizar uma sequência discursiva extraída de aulas de 

Biologia videogravadas em uma turma de 1º. Ano do Ensino Médio de uma escola pública no 

município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, RJ de modo a evidenciar os movimentos dos 
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alunos em torno de processos de significação de conceitos biológicos. As aulas seguiram o 

planejamento da professora sobre a temática “Desvendando os segredos da vida: a reprodução no 

nível molecular” que reunia um conjunto de atividades de modo a atender tanto o interesse dos 

alunos acerca da reprodução dos seres vivos e de questões como clonagem, organismos 

geneticamente modificados e células-tronco, quanto a necessidade posta pela própria organização 

curricular que prevê para o terceiro bimestre deste ano de escolaridade  o estudo do núcleo celular 

de organismos eucariontes, enfatizando aspectos relativos à molécula de DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e de RNA (ácido ribonucleico), tais como os processos de duplicação e síntese 

de proteínas.  

A partir da adaptação de uma matriz analítica para videogravações proposta por Mortimer et 

al. (2007) foi possível definir episódios de ensino e, posteriormente, sequências discursivas 

considerando categorias como “locutor” e “padrão de interação”. Estas sequências foram transcritas 

e os turnos de falas que a constituem numerados. 

Para este trabalho foi selecionada uma sequência discursiva que faz parte do segundo 

episódio da segunda aula quando a professora propõe algumas questões para serem discutidas e 

registradas por escrito em pequenos grupos a partir da leitura do texto “Dolly, o núcleo e os clones” 

extraído de Cézar e Sezar (2006). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Esta sequência faz parte de uma atividade cujo objetivo é destacar o papel do DNA na 

construção da identidade biológica dos indivíduos, além de sinalizar acerca da capacidade de 

autoduplicação desta molécula, o que vai garantir que todas as células de um mesmo organismo 

apresentem o mesmo material genético. No grupo videofilmado, estão cinco alunos que aqui 

chamaremos de Nathan, Thais, Thaiane, Manuela e Camila. A leitura do texto, feita por Thais, é 

acompanhada atenciosamente pelos demais participantes do grupo. Observamos que esta leitura é 

constantemente interrompida para que os alunos resgatem informações, manifestem dúvidas, 

conflitos e surpresas e expressem suas ideias sobre clones e processo de clonagem. Com estes 

movimentos discursivos, os alunos constroem um espaço dialógico sem a mediação da professora, 

que, de certa forma, favorece o enfrentamento dessas mesmas dúvidas e o reconhecimento de 

contradições entre os seus conhecimentos e as informações disponibilizadas no texto. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1642 

 
Thais manipula os textos recebidos. 

1. Nathan: Ah!!! A ovelhinha. É a Dolly (depois de consultar o 

material recebido). 

 Thais inicia a leitura do texto enquanto os outros alunos ouvem 

atentamente. 

2. Camila: Lê aqui o que são clones. 

Thais Lê o iconográfico que define clones e apresenta alguns exemplos 

inclusive o de gêmeos idênticos. 

3. Nathan: Gêmeos idênticos, clones? Não sabia. Sabia? (Dirigindo-se 

a Thaiane). 

4. Thaiane: Não. 

5. Nathan: Lógico que não sabia. (Risos). 

Thais continua a leitura. 

6. Thaiane: Que legal! (Diante das informações lidas). 

7. Camila: Nossa! Mais coisa. (Refere-se à extensão do texto). 

8. Nathan: Mais coisa. 

Thais continua a leitura. 

9. Nathan: Glândulas mamárias? 

10. Thais: É. (Continua a leitura). 

11. Camila: Calma aí, rapidinho. Ele tira dessa [da ovelha doadora da 

célula da glândula mamária e que será clonada] (apontando para o 

esquema de clonagem que acompanha o texto). 

12. Thais: Das glândulas mamárias. 

13. Camila: E de outra ovelha... 

14. Thais: ...o óvulo. 

15. Nathan: Por que não pode ser da mesma? 

16. Camila: É, por que? 

17. Thaiane: Provavelmente (inaudível) 
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Risos 

18. Camila: Não, é sério. Eu não entendi! 

19. Nathan: Eu também não entendi. 

Chamam a professora que neste momento atende a um outro grupo. 

Thais continua a leitura. 

20. Camila: Meu Deus! (manifestando espanto diante das 

informações). 

21. Nathan: Pra mim seria a que doasse o óvulo. 

22. Camila: É. Calma aí. Pra mim seria... 

23. Manuela: Seria igual a primeira, a segunda ou a que gerou? 

24. Camila: Igual a primeira. Então esse óvulo é só pra englobar 

(inaudível). 

25. Nathan: Pra mim já pegava o embrião pronto e implantava. Sei lá. 

26. Camila: É na barriga da outra pessoa, é da outra ovelha. É, eu só 

queria saber por que o óvulo tem que ser da outra pessoa, da outra 

ovelha. (Retoma o esquema e analisa). 

Muitas vozes. [...] 

 

Nesta sequência, os alunos começam por manipular o texto recebido, o que permite uma 

primeira aproximação ao tema que será abordado como expressa Nathan logo no turno 1 (Ah! A 

ovelhinha. É a Dolly.). Seu enunciado revela uma certa familiaridade acerca do nascimento de 

Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso que foi amplamente divulgado pela mídia e 

hoje é referência em todos os livros didáticos quando tratam da manipulação genética. Talvez esta 

primeira aproximação ao texto se constitua, de um lado, em uma necessária limitação de 

significados, mas de outro, uma abertura para que novos sejam construídos. Consideramos que esta 

tensão entre restrições e possibilidades se caracteriza com mais clareza nesta sequência já que o 

texto didático, que representa a voz científica escolar, introduz novos elementos ou significados ao 

mesmo tempo que restringe aqueles que os alunos fazem circular e sustentam no curso da interação. 

Neste movimento, Thais inicia a primeira parte da leitura que traz informações sobre 

formação da célula-ovo que comporta em seu núcleo todo o material genético necessário para a 
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definição das características de um indivíduo. A partir daí o texto ressalta os processos sucessivos 

de divisão celular que essa célula-ovo sofre que são acompanhados de processos de duplicação de 

material genético para garantir que todos os núcleos de todas as células contenham as mesmas 

informações.  Este percurso conceitual feito pelo autor (CÉZAR; SEZAR, 2006) serve para mostrar 

que, a partir do núcleo de qualquer célula somática de um indivíduo, é possível formar outro 

idêntico a ele, ou seja, produzir um clone.  

Camila, no turno 2, orienta Thais para que leia o texto do iconográfico que conceitua clones 

e apresenta alguns exemplos de clones produzidos naturalmente. Estes exemplos incluem os 

gêmeos idênticos ou monozigóticos, o que parece ser uma novidade para Nathan e Thaiane, como 

expressam nos turnos 3, 4 e 5. Talvez este caráter de novidade possa ser explicado pelas concepções 

que esse grupo de alunos possui acerca de clones pois, antes do início dessa unidade de ensino 

todos os alunos haviam respondido um questionário respondido para levantamento das concepções 

prévias acerca do tema. Neste questionário, identificou-se que clones são organismos produzidos 

artificialmente em laboratórios. Entretanto, a assunção desse novo elemento introduzido no 

contexto da discussão não gera nenhuma polêmica e será mobilizado pelos alunos em outras 

sequências interativas. 

Thais inicia, então, a leitura da segunda parte que se refere à técnica da clonagem. O texto é 

bastante didático e apresenta sucintamente as etapas para se produzir um clone, além de estar 

acompanhado de um esquema que ajuda a esclarecer e visualizar essas etapas. Thais então começa: 

“Em 1, células da glândula mamária de uma ovelha doadora são retiradas e colocadas num meio 

de cultura [...]”. Neste momento é interrompida por Nathan que deseja confirmar se são células da 

glândula mamária (turno 9) o que é confirmado por Thais que segue lendo o texto: “Em 2, extrai-se 

de outra ovelha doadora um óvulo, do qual o núcleo é retirado. Em 3, é feita a fusão entre o óvulo 

– sem núcleo – e uma célula de glândula mamária, nucleada [...]”. As informações trazidas pelo 

texto parecem gerar certa dúvida que é reconhecida pelos alunos, principalmente por Nathan e 

Camila, como vemos nos turnos 11, 13, 15, 16 e 18, quando expressam não entender os motivos de 

serem usadas células de duas ovelhas diferentes no processo de clonagem. Essa dúvida parece 

apontar para lacunas nas bases conceituais desses alunos. 

Consideramos que esses alunos sabem que clones correspondem às cópias genéticas 

idênticas de um organismo, como revelam os questionários respondidos por eles para levantamento 

das concepções prévias. Mais ainda, sustentam que, como são cópias genéticas, dispensam a 

necessidade de outro(s) organismo(s) no seu processo de produção. Ou mais especificamente, que 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1645 

este material genético do organismo a ser clonado é “introduzido” em um óvulo desse mesmo 

organismo. O embrião produzido é implantado no útero de um outro indivíduo. Essas suspeitas são 

confirmadas nos turnos 24 e 25, respectivamente por Nathan e Camila. Assim, supomos que os 

alunos se veem diante de informações que não são apenas novas, mas totalmente diferentes 

daquelas que possuem acerca de clones e clonagem. Por isso mesmo, percebemos a instalação de 

uma instabilidade conceitual que, na perspectiva construtivista, é uma condição necessária à 

elaboração de novos significados. Este conflito é visualizado especificamente a partir das falas de 

Nathan no turno 15 (Por que não pode ser da mesma?) e de Camila no turno 18 (Não, é sério. Eu 

não E-N-T-E-N-D-I.). 

Na ausência da professora que estava atendendo a um outro grupo, os alunos resolvem 

seguir com a leitura. Thais reinicia: “No estágio 4, a célula proveniente dessa fusão sofre divisões, 

em meio de cultura, e resulta num pequeno embrião, que é implantado no útero de uma terceira 

ovelha, que poderíamos chamar de ‘mãe de aluguel’ [...]”. A entrada em cena de uma terceira 

ovelha parece aumentar a confusão dos alunos em torno da clonagem de animais, como indica 

Camila no turno 20. Para Nathan, no turno 21, a ovelha que doasse o óvulo funcionaria como “mãe 

de aluguel”, uma suspeita que é compartilhada com Camila. Já Manuela, no turno 22, expressa uma 

outra dúvida relativa ao organismo que foi efetivamente clonado (Seria igual a primeira, a segunda 

ou a que gerou?). Para Camila, este não é o problema, à medida que rapidamente responde, no turno 

23, que seria igual à primeira. Dessa forma, parece reconhecer que a célula que permaneceu com o 

núcleo e, portanto, com o material genético é proveniente da primeira ovelha doadora da célula da 

glândula mamária. Entretanto, sua questão é outra: compreender o papel dessas diferentes ovelhas 

no processo de clonagem. Neste momento, podemos supor que os alunos, especificamente Camila, 

mobilizando as informações oferecidas pelo texto, “sabem que”, para a clonagem, são necessários 

três organismos diferentes: um doador da célula com núcleo e que será clonado; um doador de um 

óvulo que terá seu núcleo removido e um terceiro que funciona como mãe de aluguel. Entretanto, 

querem ir além, precisam “saber o porquê” do uso desses três animais diferentes ou, como diz 

Camila no turno 26: “[...] eu só queria saber por que o óvulo tem que ser da outra pessoa, da outra 

ovelha”. Sua fala é acompanhada por uma nova análise do esquema que acompanha o texto, 

evidenciando um esforço em elucidar o problema. Talvez uma resposta coerente tenha começado a 

ser ensaiada na segunda parte do enunciado que Camila elabora ainda no turno 23: “Então esse 

núcleo é só para englobar [...]”.   
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Alguns aspectos acerca do processo de significação desses alunos chamam a atenção nesta 

sequência interativa. O primeiro é o estabelecimento de um conflito, ou melhor, de uma 

instabilidade conceitual entre aquilo que os alunos sabiam sobre a clonagem e as novas informações 

que vão sendo apresentadas pelo texto. Esta instabilidade, expressa em um nível interpessoal 

nas/pelas interações discursivas que são construídas, contribuem para uma estabilidade social e 

afetiva entre os componentes do grupo, particularmente Nathan e Camila. Assistimos a uma 

“dança” de instabilidade e estabilidade (LEANDER; BROWN, 1999) que se organiza a partir dos 

diferentes significados que são reconhecidos e confrontados pelos alunos, refletindo uma “atitude 

responsiva” (BAKHTIN, 1999) necessária ao processo de reelaboração de novos significados. Em 

outras palavras, os alunos não ignoram aquilo que é “dito” pelo texto; ao contrário, se apropriam 

das informações disponibilizadas considerando-as relevantes para ampliação dos seus próprios 

entendimentos. 

Neste movimento de intensa negociação, percebemos que a proposta inicial da professora – 

a saber, centralizar a discussão no processo de autoduplicação do DNA como mecanismo capaz de 

garantir que o núcleo de qualquer célula do corpo de um organismo contenha todas as informações 

genéticas sobre esse organismo - é deslocada, redefinida e transformada em uma questão específica 

estabelecida pelos alunos no curso da interação. Estes aspectos nos fazem crer que: 

[...] o que mobiliza um aluno, o que o introduz em uma aprendizagem, o que lhe 

permite assumir as dificuldades da mesma [...] é o desejo de saber e a vontade de 

conhecer. Sem esse desejo nele, só a mecânica pode responder (...) e o desejo nasce 

assim do reconhecimento de um espaço para investir de um lugar e de um tempo para 

estar, crescer, aprender. (MEIRIEU, 1998, p. 86 e 92). 

CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo analisar uma sequência discursiva extraída de aulas de 

Biologia de modo a evidenciar os movimentos que os alunos realizam para construção de 

significados. As análises evidenciam que no contexto de interação os alunos mobilizam seus 

conhecimentos acerca da temática abordada e os relacionam com as informações disponibilizadas 

pelo texto que serve de referência para a atividade. Estas relações parecem promover uma 

instabilidade conceitual entre os alunos que se anuncia como possibilidade para que novos 

significados sejam construídos.  
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Dois aspectos devem ser destacados; o primeiro, se refere ao papel dessa instabilidade 

conceitual reconhecida em contexto interativo que mobiliza diferentes vozes, as dos alunos que 

carregam concepções e conhecimentos construídos em outros momentos e espaços de aprendizagem 

e, a científica representada pelo texto de referência na atividade. Esse encontro de vozes dá lugar a 

um processo onde emergem dúvidas e questionamentos e ao mesmo tempo, faz circular 

significações diversas. Há, portanto, negociação e busca de alinhamento em torno de significados. 

O segundo aspecto se refere ao caráter de novidade que as novas informações trazem. Colinvaux 

(2007) considera que a aprendizagem pressupõe necessariamente mudanças associadas a 

constâncias e permanências. Tais mudanças devem estar caracterizadas como emergência de 

novidades que fazem revelar novas formas de pensar, fazer ou falar. Na sequência analisada, 

evidenciamos o quanto os alunos mobilizam conceitos, constroem relações, problematizam 

sugerindo que essas novas formas de pensar, falar e fazer possam estar em curso. 

Dessa análise, podemos considerar que as práticas pedagógicas em Ciências e Biologia 

devem se organizar a partir de atividades diversas em torno de temáticas abrangentes. Tais 

temáticas viabilizariam a abordagem de conceitos previstos nas estruturas curriculares previstas 

para esta área de conhecimento, mas atravessados pelas dimensões social, cultural e histórica que 

precisam acompanhar o processo formativo de um aluno que se quer cidadão. A diversidade de 

atividades, incluindo diferentes linguagens, também se revela como um caminho promissor para 

que a aprendizagem em ciências como prática social se realize, uma vez que é preciso ter em conta 

que o “conceito não é tudo”.   
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo analisar uma sequência discursiva, extraída de aulas de Biologia em uma 
turma de 1º. Ano do Ensino Médio de modo a evidenciar movimentos realizados pelos alunos no 
processo de construção de significados de natureza biológica. Inspirado em uma matriz 
sociointeracionista, assume-se a aprendizagem em ciências como um processo de construção de 
significados que mobiliza modos de pensar, falar e fazer (Arcà, Guidoni e Mazzoli, 1999). O estudo, de 
natureza qualitativa, envolveu videogravações de uma unidade de ensino realizada em um bimestre 
letivo sobre a temática “Desvendando os segredos da vida: a reprodução no nível molecular”. Essas videogravações 
foram analisadas a partir de uma matriz analítica que permitiu a definição de episódios e sequências 
discursivas. As análises evidenciam a instabilidade conceitual dos alunos quando da articulação entre 
suas concepções e as novas informações que lhes são apresentadas ao longo das atividades quando os 
alunos mobilizam conceitos, constroem relações e problematizam, sugerindo que essas novas formas 
de pensar, falar e fazer possam estar em curso. Isto resulta como possibilidade para que novos 
significados sejam construídos. Dessa análise, podemos considerar que as práticas pedagógicas em 
Ciências e Biologia devem se organizar a partir de atividades diversas em torno de temáticas 
abrangentes. Tais temáticas viabilizariam a abordagem de conceitos previstos nas estruturas curriculares 
previstas para esta área de conhecimento, mas atravessados pelas dimensões social, cultural e histórica 
que precisam acompanhar o processo formativo de um aluno que se quer cidadão. 
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A ANCORAGEM DOS CONCEITOS AOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES 

SOBRE TIPOS SANGUÍNEOS. 

Daniele da Costa Marçal Oleinik – CIEP 487 Oswaldo Luiz Gomes 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, uma das preocupações na área de educação, tem sido a prática pedagógica 

adotada pelos professores em sala de aula, onde tem se discutido muito sobre a forma de trabalhar 

determinados conteúdos de maneira eficiente, para que os alunos sejam capazes de compreendê-los 

de forma significativa. A partir desta perspectiva, a questão que embasa esta pesquisa é norteada 

pela forma como o planejamento do professor pode ser um motivador da aprendizagem em Ciências 

e na construção de conceitos.  
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Este estudo se justifica, pois procura evidenciar os novos significados que emergem a partir 

da nova organização mental dos conceitos. Espera-se que a produção e a aplicação de uma 

organização sequencial didática que utilize a ancoragem de novas ideias a partir de conhecimentos 

prévios possam contribuir para a participação protagonista da aprendizagem a partir de sequências 

didáticas que associem teorias de aprendizagens, como é o caso das Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas (UEPS), que se referem à sequências didáticas embasadas na Teoria 

da Aprendizagem Significativa (TAS). (MOREIRA, 2011).  

O objetivo deste estudo é analisar uma atividade que faz parte da segunda aula de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa a fim de evidenciar a ancoragem dos novos 

conceitos aos conhecimentos prévios dos alunos, a partir das interações discursivas que se 

estabelecem durante esta atividade. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na Teoria da Aprendizagem Significativa, Ausubel (2003) enfatiza a aprendizagem de 

significados (conceitos) como aquela mais relevante e destaca que existem três requisitos essenciais 

para que ocorra: a oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a existência de 

conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com o novo conhecimento; a 

atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento com aquele que pretende absorver. 

Ausubel denomina esses conhecimentos de “ideias pré-existentes” ou de “conceitos subsunçores”. 

Identificar estas ideias é o início para que o professor possa planejar atividades que favoreçam a 

conexão entre o que o estudante já sabe e as novas ideias. Novas ideias e informações podem ser 

aprendidas e retidas na medida em que conceitos, ideias ou proposições relevantes e inclusivas 

estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcione, dessa 

forma, como “ancoradouro” para novas ideias, conceitos ou proposições. (AUSUBEL, 2003, p.3). 

O autor parte da premissa de que existe, na mente do indivíduo, uma estrutura cognitiva na 

qual os conceitos estão organizados e integrados. Assim, a aprendizagem significativa ocorre 

quando há subsunçores relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende, formando 

uma hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos do conhecimento são relacionados e 

assimilados a conceitos e proposições mais gerais e inclusivos, gerando novos significados. 

A partir dos conhecimentos prévios ou subsunçores sobre o sangue pretende-se, ao longo da 

unidade de ensino, ampliar os conceitos em relação a constituição do sangue, o papel dos 

aglutinogênios para a diferenciação sanguínea e das aglutininas nas doações e recepção de sangue. 
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Os aglutinogênios se referem a substâncias presentes nas membranas das hemácias (glóbulos 

vermelhos do sangue) e as aglutininas àquelas encontradas no plasma sanguíneo. A 

presença/ausência dessas substâncias é determinante para a definição dos grupos sanguíneos.  

A interação entre professor-aluno/aluno-aluno relacionada ao contexto e ao conteúdo a ser 

ensinado/aprendido é decisiva para a emergência de um processo de engajamento, como forma de 

identificar e avaliar a interação entre os conhecimentos científicos e a produção de significados em 

sala de aula. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo é de natureza qualitativa, partindo de uma pesquisa participante. Esta sequência 

discursiva foi extraída da quarta atividade realizada na segunda aula de uma unidade de ensino 

potencialmente significativa (UEPS) realizada em uma turma do oitavo ano do Ensino Fundamental 

em uma escola da rede Municipal de Porto Real, RJ. Os sujeitos são vinte e cinco estudantes, com 

idade entre treze e quinze anos. Os registros áudio gravados durante uma aula foram transcritos para 

a definição dos episódios discursivos valendo-se de uma adaptação da matriz analítica de Mortimer 

e Scott (2002). Nesta análise foram consideradas categorias apresentadas na Quadro 1. 

Em uma atividade anterior foi realizada uma roda de conversa sobre o sangue para se 

identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o sangue. Os dados apontam que os 

estudantes apresentam ideias iniciais sobre ocorrências hereditárias a partir de noções de Genética, 

identificam os componentes que fazem parte da estrutura e função do sangue, reconhecem sintomas 

de doenças relacionadas ao sangue e a relação entre a alimentação adequada, nutrientes e o sangue. 

A explicitação desses conhecimentos será decisiva para a professora na condução das atividades 

que se seguem, uma vez que esses conhecimentos se constituem em subsunçores, tal como definido 

por Ausubel (2003), para a ancoragem dos novos conceitos que serão apresentados ao longo da 

unidade de ensino. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Neste estudo, focaliza-se uma atividade realizada na segunda aula da unidade de ensino no 

total de cinco aulas. A seguir, a descrição e análise da atividade. 
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O contexto para realização da atividade: 
A professora projeta a imagem de uma representação dos 4 tipos sanguíneos no quadro com 

a intenção de que os estudantes construam a relação entre aglutinina e aglutinogênio, para a 

definição dos tipos sanguíneos. A atividade inicia com uma abordagem comunicativa de autoridade 

e não interativa, pois a professora segue com uma explicação a partir da perspectiva científica sem 

abrir espaço para a manifestação dos alunos e registra no quadro, um mapa conceitual com os 

conhecimentos identificados na roda de conversa sobre os componentes que fazem parte da 

estrutura e função do sangue. Logo após a professora projeta uma imagem no quadro de um tubo de 

ensaio após a centrifugação para que os estudantes observem a diferenciação entre o plasma e a 

parte líquida do sangue, estabelecendo os modelos dos 4 tipos sanguíneos. Com esta condução, 

espera-se que os alunos estabeleçam os padrões para diferenciar cada tipo sanguíneo a partir das 

suas estruturas. Posteriormente, a turma é organizada em grupo para a realização da atividade com o 

objetivo de reproduzir os modelos que representam os tipos sanguíneos como mostra a figura 1 em 

anexo.  

Sobre a atividade realizada 
Após a explicação da professora, cada grupo de alunos recebeu diferentes formas 

geométricas e uma cartolina amarela, dividida em quatro partes para que fossem representados os 

quatro modelos de tipos sanguíneos. Os aglutinogênios estavam representados por triângulos e as 

aglutininas por losangos. 

A forma concreta e representacional, para a abordagem de conceitos bastante abstratos se 

revela muito promissora, pois como Ausubel (2003) afirma, os seres humanos possuem uma 

potencialidade geneticamente determinada para a aprendizagem representacional. Na atividade, a 

manipulação de figuras geométricas organizadas e representando os aglutinogênios viabiliza um 

processo para compreensão e apropriação da diferenciação dos tipos sanguíneos, objeto dessa 

atividade. 

Construindo modelos dos tipos sanguíneos 
Inicialmente, os estudantes já relacionam a hemácia ao círculo vermelho, então colocam na 

cartolina amarela os quatro círculos vermelhos e, ao redor deles, distribuem triângulos (roxo e rosa) 

e losangos (marrom e rosa) que representam os aglutinogênios A e B e as aglutininas anti-A e 

aglutinina anti-B, respectivamente. 
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Na realização da atividade e a partir das interações discursivas que tiveram lugar em cada 

grupo de alunos, buscou-se indícios de apropriação dos conceitos sobre a diferenciação dos tipos de 

sangue. A seguir, apresenta-se a análise do episódio extraído da dinâmica interativa de um grupo 

que realizou a atividade:  

1. Ala: Nós organizamos assim... Esse é o AB colocamos duas pecinhas 

diferentes o tipo A e o tipo B que são os aglutinogênios, eles ficam 

próximo da hemácia. 

2. Isa: Esse círculo vermelho que nós colocamos aqui é a hemácia. 

3. Ped: Isso professora o sangue A tem aglutinogênio A e o B tem 

aglutinogênio B. 

4. Prof: Isso. Agora vamos ver as aglutininas, lembrando que é 

aglutinina é contra quem ele reage. 

5. Ped: AB então não tem aglutinina não é professora, porque ele não 

reage contra ninguém. 

6. Prof: Isso Ped, ele não tem aglutinina, por isso ele é chamado de 

receptor universal, ele pode receber todos os tipos sanguíneos. 

Ped, e agora como é o tipo O? 

7. Ped: Ô professora, a gente colocou aqui na figura que ele é contra o A 

e contra o B. 

8. Prof: Muito bem! Isabella, agora me fala uma coisa... Se ele tem 

aglutininas contra o A e contra o B, o que aconteceria em caso de doação 

de sangue entre uma pessoa de outro tipo sanguíneo diferente para o 

sangue O?  

9. Isa: Ped fala você eu não sei! 

10. Prof: Olha só Isabela, a gente está dizendo que as aglutininas é 

contra quem o sangue reage. Olha aqui a forma com que vocês 

montaram o sangue.  

Nós temos a hemácia sem nenhum aglutinogênio em volta no sangue O. 

Mas em compensação aqui no plasma de vocês colocaram duas figuras 

diferentes que vão representar as aglutininas, então nós temos aqui 

reagentes contra o sangue A e contra o sangue B vamos relembrar o que 

vai acontecer então? 
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11: Isa: É aquele negócio de coagular professora? 

12. Prof: Isso Isabela, acontece à coagulação. Por isso, sangue ou ele é 

um doador, mas na hora de receber ele recebe sangue só dele mesmo. 

E agora Ped o que é mesmo a coagulação? 

13. Ped: Agora já sei é quando as células do sangue quando se junta 

para não acontecer hemorragia aquelas que falamos quando a pessoa tem 

dengue[...]. 

Os turnos 1, 2 e 3 revelam falas de estudantes que indicam uma boa apropriação conceitual 

da relação entre aglutinogênios e hemácias para a definição do tipo sanguíneo a partir de uma nova 

organização conceitual dos conhecimentos prévios. Valendo-se da aprendizagem representacional 

da Teoria de Ausubel, os conceitos sobre os tipos sanguíneos foram formados a partir a da relação 

com os atributos observados nas imagens montadas nos esquemas dos tipos sanguíneos. 

No turno 4, a professora questiona então sobre a presença/ausência de aglutininas que serão 

marcadores importantes na construção da concepção de doação sanguínea e outros processos 

biológicos, pois segundo Ausubel (2003), os conceitos devem ser apresentados de forma mais 

abrangente para a mais específica. No turno 5, quando o estudante fala sobre o tipo sanguíneo AB 

não ter aglutininas, manifesta a relação causa e efeito, ao reconhecer que a ausência dessas 

aglutininas evita “reações”, se referindo à coagulação do sangue. Este indício de construção do 

conhecimento é importante e será um conhecimento utilizado na atividade subsequente sobre a 

doação sanguínea, constituindo-se, assim, um conhecimento âncora para os novos conceitos que 

serão apresentados. 

No turno 6, a professora apresenta um feedback avaliativo para confirmar as relações 

construídas pelo grupo para em seguida, questionar sobre a estrutura do tipo sanguíneo O. Assim, 

no turno 7, um aluno apresenta como foi feita a representação do sangue do tipo O enunciando que 

“a gente colocou aqui na figura que ele é contra o A e contra o B”. Sua formulação é bastante 

peculiar, mas evidencia que, neste tipo sanguíneo, estão presentes as aglutininas Anti-A e Anti-B 

que reagem com o sangue que apresenta aglutinogênios A ou B, um exemplo de aprendizagem 

subordinada quando os conceitos estão se relacionando na estrutura cognitiva do aluno. 

Como a estudante Isa aparentava não estar acompanhando a discussão, a professora no turno 

10, problematiza a presença da aglutinina no sangue O, porém a aluna timidamente busca apoio no 

colega que apresentou o resultado da atividade. Neste momento, a professora insiste com a 
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estudante que evidencia a apropriação da relação entre o sangue e a presença da aglutinina ao 

enunciar: “É aquele negócio de coagular professora?”. Seu questionamento busca confirmação da 

professora sobre a relação que constrói parecendo indicar um processo de aprendizagem em curso, 

indicando uma nova formação conceitual a partir da ancoragem aos conhecimentos prévios 

anteriores. 

Ao final, da interação com o grupo, quando a professora usa o pronome “nós”, no turno 11, 

percebemos que a mesma se apresenta como parte do grupo nesta construção e diminui a distância 

entre professor-aluno. Estabelece uma relação interativa com os estudantes. A resposta insegura da 

estudante é valorizada pela professora que volta a perguntar a outro aluno, ao observar que o 

mesmo ainda acompanhava a discussão entre a aluna Isa e a professora.  

A apresentação do grupo se encerra com o conceito de coagulação. Na identificação dos 

tipos sanguíneos a partir dos reagentes, este conceito será importante na diferenciação entre o 

sangue do tipo A, B, AB e O. 

CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo analisar um episódio de ensino para evidenciar indícios de 

processos de ancoragem dos novos conceitos aos conhecimentos prévios realizados pelos alunos 

durante uma atividade para abordar os tipos sanguíneos.  

A atividade se mostrou bastante favorável por ser concreta e representacional contribuindo 

para a construção de relações entre presença/ausência de aglutinina e aglutinogênio e a definição de 

tipos sanguíneos. Trata-se, portanto de um material didático-pedagógico potencialmente 

significativo, a exemplo de outros como vídeos e imagens, que proporcionam um ensino mais 

prazeroso e dinâmico e, consequentemente, o engajamento dos estudantes nas atividades. Isto é 

fundamental para que processos de aprendizagem efetivamente significativos tomem lugar. 

As atividades realizadas de forma argumentativa, principalmente quando a professora se 

dirigia aos estudantes, propiciaram que o conhecimento, as dúvidas e as experiências fossem 

compartilhadas e circulassem entre os estudantes. 

A matriz analítica apresentada por Mortimer e Scott (2002) é um bom recurso para o 

professor analisar sua prática no sentido de ser observador do discurso que se constrói na dinâmica 

pedagógica e, ao mesmo tempo, problematizador das questões levantadas pelos alunos que podem 
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revelar indícios de um processo de aprendizagem em termos de ancoragem como propõe Ausubel 

(2003).  

A aprendizagem na perspectiva de construção de significados por meio da linguagem e de 

outras diferentes formas de comunicação é fruto da interação entre os sujeitos e o objeto da 

aprendizagem. O professor é o mediador fundamental para que esta aprendizagem seja consolidada, 

pois suas intervenções serão a base para que os estudantes iniciem o processo de ancoragem que 

possibilitem a problematização, a observação, as tentativas de explicação e consolidação de 

conceitos. Um ambiente de aprendizagem propício ao engajamento e participação dos estudantes 

nas atividades propostas, permite que assumam uma postura protagonista no processo de 

aprendizagem. 

A análise da interação discursiva deste episódio evidencia que a manifestação dos alunos 

realizada no episódio aponta para a relação dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos com 

temas específicos que deslocam a discussão para questões de seu interesse como o caso da 

coagulação do sangue e a doença dengue sobre as quais serão ampliadas ao longo da UEPS. 
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Quadro 1. Categorias de análise na definição de episódios. 

Foco do ensino 
1.Intenção do professor; 

2. Conteúdo; 

Abordagem 3. Abordagem comunicativa - autoridade ou dialógica; 

Ações 
4. Padrões de interação – avaliativo ou elucidativo; 

5. Intervenções do professor; 
Fonte: Adaptado de Mortimer e Scott (2002). 
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Figura 1. Modelos dos tipos sanguíneos 

 

Resumo 

Este estudo apresenta uma discussão teórico-metodológica sobre a Teoria da Aprendizagem 
Significativa - TAS (AUSUBEL, 2000) para a formação de conceitos a partir dos conhecimentos 
prévios mobilizados e identificados ao longo das interações que se realizaram entre a 
professora/pesquisadora e os estudantes durante a segunda aula de uma unidade de ensino 
potencialmente significativa (UEPS). Para tanto, esta unidade de ensino foi organizada em cinco aulas 
planejadas a partir de conceitos mais gerais para conceitos mais específicos, favorecendo a ancoragem 
dos conceitos para a formação da nova estrutura conceitual sobre tipos sanguíneos. A aplicação foi 
realizada em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, dialogando com o ensino de 
ciências, busca-se um ensino mais agregador, com significados e contextualizações. A coleta de dados 
se deu a partir de vídeo e audiogravações de toda UEPS, de modo a capturar os indícios do processo de 
aprendizagem em curso. Estes conjuntos de dados apresentam caráter predominantemente descritivo, 
tendo sido realizadas transcrições das interações discursivas que se deram ao longo das atividades 
viabilizando a definição de episódios, orientada por categorias inspiradas na matriz analítica de 
Mortimer e Scott (2002). As análises dos dados coletados evidenciaram indícios de um processo de 
aprendizagem significativo, envolvendo ampliação e aprofundamento de conceitos relacionados à 
temática – Grupos sanguíneos. 

Palavras-chave: Conhecimento prévio, aprendizagem significativa, interação discursiva, grupos 
sanguíneos. 

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE GENE E SUA LOCALIZAÇÃO EM UM 

CROMOSSOMO 

Guilherme Orsolon de Souza – CEFET/RJ, Campus Valença 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é oriundo de um processo investigativo que vem sendo construído a 

partir do projeto “Atividades Práticas, Experimentação e Formação Científica: questões de ensino-

aprendizagem em Ciências”, realizado através de uma parceria entre docentes e discentes da 
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Centro de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca - CEFET/RJ Campus Valença. Este projeto se situa no campo maior da pesquisa em 

Educação em Ciências e focaliza, particularmente, as abordagens de atividades de natureza prática e 

experimental no ensino e suas relações com o processo de aprendizagem em ciências.  

Incialmente, ressaltamos a importância de se integrar os conteúdos curriculares de Biologia 

ao mesmo tempo que se promove processos de aprendizagem mais relevantes e significativos. A 

vista disso, entendemos que proporcionar aos discentes uma compreensão integrada da natureza e 

do mundo está associada a assumirmos as suas ideias prévias acerca de um dado conhecimento 

como ponto de partida para relacioná-las de modo a se investir em contextos relevantes de 

aprendizagem, permitindo assim, que estabeleçam relações cada vez mais significativas entre os 

conhecimentos prévios e os novos que estejam sendo ensinados. Situaremos, então, as 

experimentações didáticas e a sala de aula de Biologia como espaço-tempo de interação e 

negociação entre docente, discentes e objeto de aprendizagem assumindo que a aprendizagem 

decorre de processos que envolvem negociação e alinhamentos entre sujeitos em contextos 

interativos.  

Para tanto, este trabalho tem como objetivo analisar uma sequência interativa extraída de 

uma aula de Biologia que abordava conceitos de molécula de DNA, cromossomo e gene, a partir 

dos conteúdos curriculares sobre Genética, de modo a focalizar/evidenciar se e como os discentes 

mobilizam seus conceitos prévios e os articulam/relacionam a novos conceitos que estão sendo 

apresentados de modos a emergir novos significados biológicos.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De modo geral o ensino e aprendizagem de Biologia esteve (e talvez ainda esteja!) 

fortemente ancorado em um modelo de transmissão-recepção de conceitos, processos e fenômenos, 

com ênfase na memorização e na reprodução desses mesmos conceitos. Neste contexto, para os 

estudantes estes conceitos, processos e fenômenos biológicos, muitas vezes, estão vazios de 

significados de modo que não conseguem relacioná-los a situações cotidianas ou mesmo a outros 

conceitos. Isto pouco os auxiliam na tomada de decisões de forma mais crítica frente a uma 

realidade permeada de questões de ordem científica. No mundo contemporâneo, o ensino e a 

aprendizagem de Biologia necessitam de práticas pedagógicas que assumam “novos objetos de 

ensino e de aprendizagem bem como nova(s) perspectiva(s) de aprendizagem em Biologia”, 
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aproximando as dimensões conceitual e contextual da ciência (MACHADO; ORSOLON-SOUZA, 

2018, p. 2).  

Assim, entendemos que a aprendizagem em Biologia deve assumir uma perspectiva 

sociointeracionista reconhecendo a sala de aula como espaço onde ocorre intensa e, às vezes, tensa 

negociação, que conduzam à construção e reelaboração de significados pelos sujeitos. Vygotsky 

(2008) salienta a importância do discurso enquanto instrumento mediador e organizador desse 

contexto social. Portanto, vamos assumir que a zona de desenvolvimento proximal também pode ser 

gerada a partir da mediação que o professor realiza em experimentações didáticas ou aulas práticas 

quando, através de uma dinâmica interativa, o desenvolvimento real do aprendiz pode ser 

evidenciado para ele e para seus interlocutores ao mesmo tempo, em que novos conceitos vão sendo 

apresentados, viabilizando a resolução e compreensão de problemas agora com a ajuda do(s) 

outros(s). Na perspectiva vigostkiana, o conhecimento científico se realiza em uma rede conceitual 

quando um conceito ganha significado na relação que mantém com outro conceito.  

O docente deve, deste modo, identificar e utilizar possíveis conhecimentos preexistentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz como material para investir em uma aprendizagem potencialmente 

significativa. Assim, um novo conhecimento poderá ser mais facilmente apreendido quando se 

relaciona com um conhecimento que o aprendiz já possua e, devidamente reconhecida pelo docente 

em sala de aula, pode ser (re)significada pelo aprendiz, tornando-se cada vez mais complexo, 

permitindo-o evoluir conceitualmente (MORAES, 2003; MOREIRA, 2011). 

Reiteramos então que a aprendizagem em Biologia deve incorporar uma matriz 

sociointeracionista e a sala de aula é um local propício para a relação entre conceitos e ideias 

construídas pelos sujeitos. Ao proporcionar ao aprendiz atividades investigativas como 

experimentação e resolução de situações-problemas, estimula-se a negociação, o compartilhamento 

e a construção de significados de caráter científico e biológico. Segundo Machado e Orsolon-Souza 

(2018, p. 8): “Dessa forma, será possível pensar em uma formação adequada e de qualidade de 

estudantes que fazem parte de uma sociedade que o convida insistentemente a tomada de ação e 

decisões acerca de questões de natureza científica.” 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho, de natureza qualitativa, caracteriza-se com um relato de experiência e 

foi realizado com uma turma com 28 discentes de terceiro ano do Ensino Médio/Técnico em 

Alimentos, do CEFET/RJ, situado em Valença, RJ, Brasil, em maio de 2018. Utilizou-se uma 
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unidade de ensino denominada “Genética”, que ao longo de um bimestre, apresentou conceitos 

sobre cromossomos, genes, meiose, leis mendelianas, interação gênica, mapa gênico, entre outros, 

através de textos básicos e específicos, esquemas e exercícios. Ressalta-se que esta atividade se fez 

necessária e relevante visto que, apesar de o conteúdo ter avançado durante o decorrer do bimestre, 

o docente observou que ainda havia dúvidas e dificuldades tanto na conceituação do gene quanto na 

localização desse gene em uma molécula cromossômica. 

A partir deste contexto o docente utilizou uma atividade que se caracteriza como uma 

prática que simula a identificação de pessoas envolvidas em um crime com base no DNA. 

Consideraremos assim, que atividades de simulação podem ser utilizadas em uma sala de aula de 

Biologia quando não for possível a observação do objeto de estudo em situações reais. De acordo 

com Krasilchik (2016, p. 92) atividades de simulação enquanto ferramenta didática, “refere-se a 

atividades em que os participantes são envolvidos numa situação problemática com relação à qual 

devem tomar decisões e prever suas consequências”. 

A atividade foi desenvolvida da seguinte forma: com base em instruções dadas por escrito, 

os discentes deveriam preencher a representação de uma placa eletroforética após a análise de um 

par de cromossomos homólogos de cinco pessoas hipotéticas (Quadro 1). Foi necessário a 

utilização de uma enzima de restrição também hipotética que reconhecia a repetição de dois pares 

de bases nitrogenadas adjacentes C-G (Citosina-Guanina, ou vice-versa), ou seja, dois C de uma 

cadeia e dois G da cadeia complementar. A quantidade de bases encontradas após a ação da enzima 

de restrição foi utilizada para marcar a placa de eletroforese e criar o perfil genético das cinco 

pessoas para, enfim, compará-los (Retirada de AMABIS; MARTHO, 2016 p. 96-99).  

A atividade foi aplicada da seguinte forma: o docente contextualizou a atividade e, em 

seguida, solicitou que os discentes trabalhassem em duplas e a realizassem seguindo as instruções 

escritas no material entregue. À medida que realizavam a atividade, o docente utilizava 

questionamentos indutores de diálogos a fim de registrar os conhecimentos dos discentes. 

A coleta de dados se deu partir de audiogravações e observações realizadas ao longa da 

realização da atividade. Para análise desses dados tomou-se como referência categorias como o 

tema, o conteúdo do discurso do docente, as interações e a abordagem de comunicação definidas em 

uma matriz analítica proposta por Mortimer et al. (2007). Esta matriz auxilia na delimitação de 

sequência interativas constituídas por turnos de falas enumerados, correspondendo a menor unidade 

analítica quando se investe em dinâmicas interativas que tomam lugar em espaços como a sala de 

aula. Este percurso analítico, se apresenta como um caminho para se evidenciar a mobilização de 
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conhecimentos prévios dos estudantes e mesmo a articulação entre esses conhecimentos e aqueles 

novos que estão sendo apresentados. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

A seguir apresenta-se uma sequência discursiva que se propõe a construção do significado 

de genes e sua localização em um cromossomo.  

1 Joana: Eu não entendi como que faz aqui. [Aponta para os números presentes na 

ilustração dos cromossomos homólogos] 

2 Prof.: Então vamos lá! O que são estes números? 

3 Joana: Esses números são o espaço entre uma marcação e outra. 

4 Prof.: Que representam o quê? 

5 Joana: Aquela... 

6 Amanda: Sequência! 

7 Joana:  Hum ... Mapa gênico.  

Estes primeiros movimentos realizados pelas discentes parecem indicar a mobilização de 

conceitos já vivenciados por Joana e Amanda a respeito da estrutura molecular do DNA (Turnos 1 a 

4). Aparentemente, Amanda se aproxima mais daquilo que é pedido na atividade, pois pode estar se 

referindo ao sequenciamento de bases nitrogenadas que observa na ilustração, mas, no curso da 

interação não é percebido pelo docente (Turnos 5 a 6). Contudo, Amanda não termina sua 

explicação, pois Joana a interrompe com uma nova proposição no Turno 7 (Hum ... Mapa gênico.).  

Provavelmente, Joana está observando o cromossomo como um todo, visto que um mapa 

gênico trata da posição relativa dos genes ao longo de um cromossomo (linearidade gênica), ou 

seja, são representações das distâncias relativas do lócus gênico, ou seja, a região ocupada por um 

gene ao longo da molécula cromossômica (LOPES; ROSSO, 2010, p. 325). Assim, afasta-se 

daquilo que é solicitado, ou seja, o gene como uma porção do cromossomo. Ainda que ambas as 

proposições tenham algum grau de incerteza conceitual, elas parecem indicar um processo de 

mobilização de alguns conceitos biológicos, provavelmente vivenciados nas aulas anteriores para 

fazer avançar a atividade proposta.  

Neste sentido, pode-se observar dois aspectos relevantes: a mediação do docente 

aparentemente gera um momento de discussão que caracteriza a zona de desenvolvimento proximal, 

visto que os significados compartilhados individualmente (dimensão intrassubjetiva) começam a ser 
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negociados e compartilhados em um nível coletivo (dimensão intersubjetiva) como sinalizado por 

Vygotsky (2008). Aparentemente, ‘sequência’ e ‘mapa gênico’, surgem como ideias e conceitos 

prévios mobilizados pelas discentes e que serão utilizados pelo docente para nova mediação na 

sequência seguinte. 

8 Prof.: O que o mapa gênico representa? 

9 Joana: Possibilidade de fazer crossing-over... 

10 Prof.: Mas o que efetivamente no cromossomo, o mapa gênico está indicando pra 

gente? 

11 Débora: A ordem que tá ... estão os cromossomos em uma cadeia? 

12 Prof.: O cromossomo é este bastão inteiro ... é o que dei pra vocês aqui [aponta 

para a ilustração] mas quando a gente faz um mapa gênico o que a gente está 

representando nesse cromossomo, quem a gente está representando? 

13 Débora: É cromátides irmãs? 

14 Prof.: O cromossomo é composto pelo que? 

15 Joana: Os genes. 

16 Prof.: Então o que você está representando? 

17 Joana: Os genes? 

18 Débora: Então cada espaço deste seria um gene? 

19 Joana: Nossa!! 

Partindo da ideia do ‘mapa gênico’ o docente propõe nova mediação e no Turno 8, Joana 

aproxima sua reposta ao conceito do ‘mapa gênico’ (Possibilidade de fazer crossing-over...), visto 

que a permutação gênica é também utilizada na construção de mapas gênicos. Contudo, o docente 

precisa intervir novamente na tentativa de que as estudantes percebam o que a ilustração pretende 

demonstrar (Turnos 9 a 14). Joana e Débora aparentemente relacionam corretamente os números 

com o que representam na ilustração (Turnos 15 a 19). A atribuição pessoal de significado a uma 

dada ideia  percebida e processada pelo aprendiz pode ser ou não cientificamente correta (LEMOS, 

2011), mas no contexto da interação, Joana e Debora ainda demonstram uma tentativa de atribuir 

um significado biológico e científico à medida que as discentes propõem relação entre ‘mapa 

gênico’, ‘crossing-over’, ‘cromossomo/cadeia’ e ‘cromátides irmãs’ (Turnos 9, 11 e 13, 

respectivamente).  
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No momento seguinte percebe-se que o objeto de estudo é ressignificado após uma 

intervenção mais específica feita pelo docente. No curso do compartilhamento do novo significado, 

Joana e Debora parecem compreender que a ilustração intenciona demonstrar a localização de genes 

em um cromossomo, o que aproxima as discentes do conceito de gene que era esperado (Turnos 17 

a 18). Joana responde assertivamente e aparentemente se surpreende com a descoberta (Turno 19). 

Em seguida, o docente intenciona que as discentes percebam a composição molecular dos genes. 

20 Prof.: Aqui eles estão representados por esses números ... que podem representar 

outra coisa também, prestou atenção? 

21 Joana: O que? 

22 Prof.: Por que este número está aí? 

23 Joana: Eu não sei. 

24 Prof.: Não? Nem tentou fazer alguma coisa com ele? 

25 Débora: Se fizer a soma dá alguma coisa? 

26 Prof.: Não é bem a soma. 

27 Joana: A única coisa que eu tirei disso aqui é que ... é que isso aqui é a quantidade 

de pares que tem aqui no meio ... é isso? 

28 Prof.: Pares de que? 

29 Joana: De genes. 

30 Débora: De DNA ...  não ... não ... de ... 

31 Joana: Bases nitrogenadas! 

32 Prof.: Isso! Então, uma determinada quantidade de pares bases nitrogenadas 

representa um gene. 

Nesta terceira sequência com intuito de detalhar mais a representação dos números na 

ilustração, o docente intenciona trabalhar a caracterização molecular de gene em um cromossomo 

(Turno 20), deixando o conceito mais detalhado e complexo (Turnos 21 a 26). Joana sugere uma 

relação entre o número e a quantidade de pareamentos das bases nitrogenadas, mas aparentemente 

não consegue completar sua explicação (Turno 27). Então, Joana e Débora se equivocam em suas 

primeiras tentativas de definição (Turnos 28 a 30). Posteriormente, Joana propõe uma explicação 

mais completa e elaborada que vai culminar, a partir da interação com Debora, em uma conclusão 

assertiva que se aproxima da composição molecular do gene (Turnos 31 e 32). 
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Percebe-se assim, que, desde as primeiras interações, os movimentos realizados por 

Amanda, Joana e Debora são típicos de espaços interativos mediados pelo outro e pela linguagem 

tal como proposto por Vygotsky (2001). A sala de aula de biologia se mostra como um espaço 

relevante para momentos propícios a uma aprendizagem com mais significado quando, ao 

interagirem, as discentes mobilizam, compartilham e ressignificam o objeto de estudo.  

CONCLUSÕES 

Observamos que as ideias ou os conhecimentos prévios dos discentes estão presentes e são 

mobilizados no intuito de organizar, relacionar, ordenar ou comparar conceitos com a finalidade de 

reelaborar e reconstruir novos significados. Percebemos também que os movimentos de 

ressignificação surgem do empenho, do engajamento dos discentes em atividades sociais e culturais 

mediadas pelo outro e pela linguagem, ou seja, como indicada por Vygotsky (2001), em um 

contexto sociointeracionista. 

Assim, a atividade de simulação utilizada aqui, ainda que uma atividade prática simplificada 

pois se afasta do objeto real (KRASILCHIK, 2016), se revelou interessante, rica e estimulante. Ela 

promove a circulação, o compartilhamento e a ressignificação do objeto de estudo quando aos 

discentes foi permitido se posicionarem diante de uma situação-problema, questionarem e buscarem 

soluções as questões apresentadas. Nessa perspectiva, deve-se considerar que o ensino de Biologia 

precisa contemplar também atividades de caráter investigativo para que se desenvolva de forma 

integrada o pensamento, a linguagem e a experiência e, por conseguinte, um entendimento mais 

completo e denso do conhecimento científico. Isto sugere pensar e considerar condições específicas 

como as de uma sala de aula de Biologia para a construção de significados (MACHADO; 

ORSOLON-SOUZA, 2018). 
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Quadro 1. Ilustrações utilizadas na atividade de simulação. À esquerda: pares de cromossomos homólogos dos suspeitos 
(P1 a P4) e da vítima (P5). À direita: placa eletroforética para marcação do perfil genético dos suspeitos após a ação da 

enzima de restrição. 

 

 

Fonte: Retirado de Amabis e Martho (2016, p. 96-99). 
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Resumo 

O presente trabalho é oriundo de um processo investigativo que vem sendo construído a partir do 
projeto “Atividades Práticas, Experimentação e Formação Científica: questões de ensino-aprendizagem 
em Ciências”, que investiga o processo de ensino-aprendizagem em ciências na sua relação com as 
atividades de natureza prática e experimental. Assim, tem-se como objetivo analisar uma sequência 
interativa extraída de uma aula de Biologia que abordava conceitos de molécula de DNA, cromossomo 
e gene, de modo a focalizar/evidenciar se e como os discentes mobilizam seus conhecimentos prévios e 
os articulam/relacionam a novos conceitos que estão sendo apresentados. Os dados foram coletados 
em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio/Técnico em Alimentos - CEFET/RJ Campus 
Valença, através de uma atividade de simulação observada e audiogravada. As análises envolveram a 
definição de uma sequência interativa a partir de categorias analíticas propostas por Mortimer et al. 
(2007) que evidenciaram que os estudantes em contextos interativos mobilizam suas concepções 
prévias, compartilham e reconstroem conceitos biológicos. Dessa forma, reitera-se que o ensino de 
biologia deve contemplar também atividades de caráter investigativo para que se desenvolva de forma 
integrada o pensamento, a linguagem e a experiência e, consequentemente, um entendimento mais 
completo e denso do conhecimento científico e biológico. 

Palavras-chave: Educação em Ciências, Prática de Ensino de Biologia, Sociointeracionismo, Genética. 
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Resumo 
As inquietudes dos professores têm levado a busca de novas formas de ensinar por meio do 
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem na sala de aula. No entanto, o potencial de boa parte 
dessas estratégias ainda está distante do que elas podem representar para os professores e alunos, e 
promover a articulação com a produção do conhecimento que emerge na escola. Os autores deste 
painel trouxeram para suas construções estas preocupações e buscaram, por meio da pesquisa realizada, 
discutir a relação entre estratégias de aprendizagem, criatividade e construção de conhecimento escolar. 
No primeiro artigo os autores partem do princípio de que os contos podem ser uma ferramenta 
inovadora, criativa que permite uma mediação didática e aproxima o conhecimento a ser ensinado, 
tornando a instrução mais poderosa para ensinar os alunos a aprender. O segundo artigo traz a 
avaliação do uso da gamificação como uma estratégia metacognitiva de ensino, relatando que apesar de 
ser uma proposta inovadora e bastante promissora, ainda apresenta pouco embasamento em relação ao 
desenvolvimento das capacidades de aprender a aprender. No terceiro artigo, a estratégia de ensino 
denominada EMPNOS “Embedded Metacognitive Prompts Based on Nature of Science”, discute a utilização de 
módulos de aprendizagem onde são inseridos prompts (comandos) metacognitivos. Avaliou-se neste 
trabalho a possibilidade da transposição didática desta estratégia para a construção de conhecimentos 
científicos com base na Natureza da Ciência. Em seus respectivos trabalhos, os autores chamam 
atenção para o potencial que envolve as estratégias de aprendizagem, em especial para a articulação 
entre os comandos metacognitivos e os conhecimentos científicos. Desta forma, podemos inferir que 
as estratégias metacognitivas são ferramentas importantes para um ensino que pretende ser inovador, 
porém se faz necessário a ocorrência da mediação didática entre os conhecimentos científicos e os 
saberes escolares. 

Palavras-chave: Autorregulação; Transposição Didática; Ensino de Química; Gamificação. 
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INTRODUÇÃO 

Partindo da premissa que o aprendiz, qualquer que ele seja: criança, adolescente ou adulto, 

é, em última análise, o artífice de seu próprio conhecimento, auxiliado ou não pela escola, nos 

vimos na necessidade de rever os conceitos de Ensino e de Aprendizagem e a reconhecer na 

docência a sua dimensão criadora. Nesta perspectiva, faz-se necessário analisar essa dimensão 

criadora na relação que pode guardar com os processos de ensino-aprendizagem.  

Como todos os demais conceitos o conceito de criatividade é não-inocente. Trata-se de um 

construto polifônico, de interpretação aberta, susceptível a distintas interpretações ideológicas. O 

que o define são as visões de mundo sustentadas por quem sobre ele se manifesta. Entretanto, é 

fundamental focalizar as considerações de Ostrower (2013, p.6) para quem “a criação em seu 
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sentido mais significativo e mais profundo tem como uma das premissas a percepção consciente” – 

ou a criação como expressão, pois a criatividade espontânea é própria da condição de ser humano.  

Sobre o ensino escolar, Ostrower (2013) mantém-se crítica ao afirmar que a escola tem 

esquecido de efetuar “a condensação poética da experiência como via de conhecimento da 

realidade”, pois quase sempre a preocupação dessa instituição é com a  

[...] retenção mecânica de fórmulas e conceitos ou métodos de instrução preparando os 

jovens para participarem de atividades sociais produtivas, cujo ensino permanece 

largamente teórico [...] o conhecer reduz-se as um saber, e o saber a um teorizar. A 

compreensão sensível das coisas, integrando experiências e inteligência parece ter sido 

abolida (OSTROWER, 2013, p. 86). 

A autora exorta a, que as instituições educativas invistam em atenções para com as 

condições favoráveis ao ato de criar, que significa mais do que inventar, mais do que produzir 

algum fenômeno novo. Criar é vivência que abrange, enriquece e renova o indivíduo que cria e o 

que recebe a criação e a recria para si. Nesta perspectiva a transposição didática pode criar um 

conhecimento novo que é ao mesmo tempo integrado em um contexto global e escolar, ou seja, é o 

saber que deve ser ensinado nas escolas. 

O objetivo do presente trabalho é discutir a relação entre estratégias de aprendizagem, 

criatividade e construção de conhecimento escolar por meio das reflexões de proposta de ensino 

elaborada pelos alunos/licenciandos para ensinar conhecimentos científicos em química durante a 

disciplina Ensino de Química 1.  Para analisar a proposta de ensino apresentada pelos alunos, que 

trouxeram a ficção como ferramenta pedagógica por meio dos contos, percorremos, antes, por 

referenciais teóricos que foram redesenhados e alinhavados a fim de possibilitar a presente 

discussão. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Transposição didática e os processos de ensino 
Os estudos sobre transposição didática têm Yves Chevallard como a sua principal referência. 

O autor revelou no âmbito de suas investigações, “as diferenças epistemológicas entre 

conhecimento matemático produzido por investigadores do campo e o conhecimento matemático 

ensinado na escola” (LOPES; MACEDO, 2011). 

Em sua análise, Chevallard não considera que a escola ensina conceitos errados e afirma que 

para se ensinar determinado elemento do saber científico é necessário que haja algumas 
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transformações, deformações ou adaptações para que esteja apto a ser ensinado na escola (saber 

ensinado). A justificativa para tal ajuste é de que o saber acadêmico tem objetivos diferentes dos 

saber escolar, enquanto o saber acadêmico é produzido pelos cientistas para os cientistas, o saber a 

ser ensinado (currículo/ programas) é o que será selecionado pelos educadores para serem ensinados 

na escola (saber escolar). Assim, pode-se dizer que o saber a ser ensinado é o saber acadêmico que 

precisa passar por um processo de didatização para que possa ser ensinado aos estudantes. 

(CARVALHO, 2009) 

Lopes (1997) critica o processo de transformação do saber, proposto na transposição 

didática quando torna o saber acadêmico mais fácil de ser compreendido, mais acessível apenas 

pela simplificação. Apesar da crítica, a autora incentiva que a escola não seja apenas um 

receptáculo transmissor de conhecimentos produzidos em outras instituições, ficando assim como 

mediadora entre dois saberes. A escola produz o seu próprio saber a partir de uma reconstrução do 

conhecimento científico e não apenas por simples adaptação ou simplificação do mesmo.  

O processo transformação do saber acadêmico ao saber a ser ensinado não é universal e 

depende das pessoas envolvidas em seu desenvolvimento, em outras palavras depende das 

transformações sofridas na noosfera. No entanto, o processo de transposição não é definido apenas 

pela transformação do saber científico ao saber a ser ensinado, pois ainda é necessário considerar o 

processo de ensinar o saber escolar (saber ensinado). Nesse momento entra a figura do professor 

como mediador entre o saber a ser ensinado e o saber ensinado (saber escolar). O professor será a 

ponte entre esses saberes, pois é ele que detém tanto o saber científico em sua forma formal e 

sistematizada, quanto o saber escolar, mais acessível, simplificado e com objetivos distintos. Tal 

processo de mediação não depende apenas da detenção entre esses diferentes saberes, mas também 

do domínio de processos cognitivos, epistemológicos e metodologias didáticas (PEREIRA et al., 

2018).  Nesta perspectiva, o professor pode ajudar os alunos a exercer mais controle e refletir sobre 

o seu próprio processo de aprendizagem, através do ensino de estratégias de aprendizagem.  

 Boruchovitch (1999), em seu artigo intitulado “Estratégias de Aprendizagem e o 

Desempenho Escolar” traz em suas discussões que, enquanto educadores, se faz necessário refletir 

que o fracasso da escola, no que se refere a reprovação/evasão do aluno, não pode, em momento 

algum, ser associado a meras inabilidades técnicas ou a certas características de alunos 

desfavorecidos e propõe:  

(...) tente-se resgatar o compromisso e a responsabilidade da escola para com os seus 

alunos, tornando a instrução mais poderosa para se ensinar aos alunos a aprender e, 
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levando-se em conta as variáveis psicológicas e cognitivas que afetam o processo de 

ensino-aprendizagem, sobretudo a díade professor-aluno. BORUCHOVITCH, 1999, 

p.364). 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E A METACOGNIÇÃO 

A disciplina Química é frequentemente associada, pelos alunos do ensino médio, como 

muito difícil, memorístico, fora da realidade e sem grande utilidade para o futuro de quem não se 

envolverá com a área. Tal fato tem justificado a grande quantidade de pesquisas e relatos de 

experiências que trazem a ênfase nas estratégias de aprendizagem 

As estratégias de aprendizagem vêm sendo definidas como sequência de procedimentos ou 

atividades que se escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, o armazenamento e/ou a 

utilização da informação (DANSEREAU; NISBETT; SHUCKSMITH, apud POZO, 1998).  

Segundo Pozo e Crespo (2009), o uso de estratégias requer outros componentes cognitivos: 

As estratégias precisam dispor de recursos cognitivos para exercer o controle além da 

execução dessas técnicas, assim como um certo grau de reflexão consciente ou 

metaconhecimento, necessário sobretudo para três tarefas: (a) seleção e planejamento 

dos procedimentos mais eficazes em cada caso; (b) controle de execução; (c) avaliação 

do êxito ou fracasso obtido com aplicação da estratégia. (POZO e CRESPO, 2009, p. 

49). 

Alguns teóricos distinguem as estratégias cognitivas das metacognitivas. Para Dembo 

(1994), enquanto as estratégias cognitivas se referem a comportamentos e pensamentos que 

influenciam o processo de aprendizagem de maneira que a informação possa ser armazenada mais 

eficientemente, as estratégias metacognitivas são procedimentos que o indivíduo usa para planejar, 

monitorar e regular o seu próprio pensamento. 

Nesse sentido, a metacognição é compreendida como um processo de “aprender a aprender”.  

Com base nessa relação, é preciso verificar as estratégias metacognitivas, ou seja, “um conjunto de 

operações mentais que requer planificação e controle na hora de serem executadas” (PORTILHO, 

2009, p. 108). Para a autora, os bons aprendizes, ou os mais competentes, planejam estratégias mais 

adequadas para atingirem seus objetivos e metas, partindo do conhecimento que têm sobre seus 

próprios recursos para aprender, ajustando de maneira adequada o seu conhecimento e, assim, 

obtendo um rendimento mais satisfatório.  
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Pozo (2002, p. 235) pontua que as estratégias metacognitivas são como “procedimentos que 

se aplicam de modo controlado dentro de um plano projetado deliberadamente com o fim de 

conseguir uma meta fixada”. Portanto, as estratégias são compreendidas conforme a efetivação da 

tarefa realizada, quando o aprendiz escolhe a alternativa mais adequada para resolver determinada 

situação. 

OS CONTOS E AS RELAÇÕES QUE GUARDAM COM AS ESTRATÉGIAS 

METACOGNITIVAS 

A utilização de contos, como por exemplo, a Ficção Científica, tem se apresentado como um 

importante instrumento didático no ensino de ciências e tem sido utilizado por vários professores e 

pesquisadores, como recurso didático na educação básica e em especial no ensino médio formal. 

(PIASSI e PIETROCOLA, 2009). Esse tipo de estratégia de ensino é usada para despertar o 

interesse dos estudantes em sala de aula a fim de promover, por meio do uso de analogias e 

metáforas, a aprendizagem dos conhecimentos científicos aplicados. 

Segundo Lopes (1997, p. 564), no caso da química, os processos de mediação didática 

voltados para a aproximação com o senso comum se fazem normalmente pelo uso de metáforas 

realistas, constituintes de obstáculos epistemológicos e pedagógicos. Os contos são constituídos por 

analogias e metáforas. Lopes (1997), como base nas discussões trazidas por Duit (apud LOPES, 

1997, p. 564), observa a existência de uma diferenciação entre os termos analogia e metáfora.  

Analogia é definida por Duit como comparação de estruturas entre dois domínios; 

simples comparações com base em similaridades superficiais não são por ele 

consideradas analogias. (...) Metáforas, diferentemente, são comparações nas quais sua 

base deve ser revelada ou mesmo criada pelo destinatário da metáfora. Trata-se de 

uma comparação implícita, que privilegia qualidades não coincidentes nos dois 

domínios (Ex: O professor é o capitão do navio).  

Compreende-se, dessa forma, que as analogias devem tornar uma nova informação mais 

concreta e fácil de imaginar, de visualizar, e por isso, reconhecidamente, utilizadas com frequência 

no cotidiano da sala de aula, possibilitando processo de ensino-aprendizagem por meio da 

transformação do não-familiar em familiar, construindo familiaridades entre o já conhecido e o 

desconhecido. 

No entanto, para Duit (citado por Lopes 1997, p. 565), toda boa analogia possui um certo 

aspecto metafórico de surpresa, o que lhe confere sua característica como boa ferramenta de ensino. 
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Segundo o autor, o aspecto metafórico das analogias possui a capacidade de motivar os alunos. 

Desta forma, os professores muitas vezes devem partir das metáforas para as analogias.  

Nesta perspectiva, Piassi e Pietrocola (2009, p. 536) ao discutir a Ficção Científica no 

Ensino de Ciências chamam atenção de como o aspecto metafórico desta linguagem proporciona ao 

leitor um envolvimento diferente daquele que permeia a notícia. 

A relação aqui é de sedução e ocorre no plano afetivo. A relação do leitor na notícia é 

com o conteúdo, mas com a obra de ficção é com a expressão. A forma de se dizer 

algo, na obra ficcional, suplanta o próprio conteúdo explícito em si. Na FC, a chamada 

função poética da linguagem se coloca a serviço de uma corrente utópica de desejos 

em relação ao mundo e ela faz isso por meio da indissociável relação entre expressão e 

conteúdo. 

Segundo Passi e Pietrocola (2009), os filmes, por meio das ideias e cenas fantasiosas ou 

mesmo de flagrantemente contrárias ao conhecimento científico podem proporcionar aquilo que é 

pouco comum se tratar no ensino, especialmente no ensino de ciências, a noção de “erro” 

conceitual. Segundo os autores “a noção de ‘erro’ conceitual tem sido examinada com critérios 

menos valorativos, seja por aquelas baseadas no desenvolvimento cognitivo, (...), seja pelas ligadas 

à história e à natureza do conhecimento científico”. (PIASSI E PIETROCOLA, 2009, p.527) 

 Já Duit (apud LOPES, 1997) aponta que analogias e metáforas servem de forma 

significativa ao desenvolvimento da ciência, cumprindo funções explanatória e heurística. No 

entanto, reconhece que se essa aproximação entre concepções científicas e concepções cotidianas 

for feita indiscriminadamente, corremos o risco de reforçar o continuísmo e impedir que o aluno 

compreenda as diferenças entre os conceitos nestes dois contextos. Neste sentido, compreende-se 

que na utilização de metáforas e analogias não se pode negar que o “aprendizado das ciências exige 

necessariamente o estranhamento, a percepção do inusitado e da não-familiaridade, a fim de se 

compreender concepções e conceitos que não fazem parte do senso comum”. (LOPES, 1997, p. 

565) 

Entendendo que a estratégia metacognitiva refere-se ao conhecimento do próprio 

conhecimento e que sua utilização implica desenvolver capacidade de avaliação, organização e 

regulação do conhecimento adquirido, a elaboração de contos no ensino de Ciências pode ser um 

instrumento interessante no/para o processo de aprendizagem. 

Para obter uma aprendizagem mais consciente, controlada e reflexiva, é necessário utilizar 

três estratégias metacognitivas: consciência, controle e autopoiesis. A estratégia de consciência é a 
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tomada de consciência que perpassa diferentes níveis de conhecimento. Ao cursar pelos diferentes 

níveis da consciência, o aprendiz adquire autoconhecimento, aprendendo a aprender. Seus erros e 

acertos são importantes para sua aprendizagem, pois é um processo de reflexão sobre si mesmo e 

suas ações. A estratégia de controle é o reforço do controle cognitivo, que inclui atividades 

automatizadas e ação dirigida a metas conscientemente estabelecidas. O autocontrole é o uso de 

estratégias do indivíduo que visam tornar mais eficiente sua aprendizagem (PORTILHO, 2009, p. 

115). A estratégia de autopoiesis é a capacidade autoconstrutiva natural. É acentuada 

conscientemente pela estratégia metacognitiva, com articulação das duas estratégias anteriores. Essa 

estratégia “referese à ideia de regulação da tomada de consciência, bem como às transformações 

necessárias que o sujeito faz dando significado a essas novas construções”. (PORTILHO, 2009, p. 

115). 

DESENVOLVIMENTO  

O trabalho que resultou nas construções apresentadas foi desenvolvido durante a disciplina 

“Ensino de Química 1” que faz parte da matriz curricular do Curso de Graduação em Química – 

Modalidade Licenciatura, que tem entre seus objetivos conhecer os pressupostos epistemológicos 

para uma metodologia de ensino de química. 

 O processo de avaliação da aprendizagem dos alunos, licenciandos em química, envolveu a 

produção de uma proposta de ensino que refletisse os conceitos estudados na disciplina. Dentre as 

propostas apresentadas, destacamos a que foi intitulada como “Contos para ensinar química: a 

personificação de substâncias e processos”. 

 Trata-se de pesquisa qualitativa que busca nos textos da proposta de ensino elementos que 

podem constituir a sua prática docente naquilo que eles entendem como estratégias de 

aprendizagem. A metodologia é fundamentada na análise textual discursiva, segundo Moraes e 

Galliazzi (2006, p.118).  

A análise textual discursiva é descrita como um processo que se inicia com uma 

unitarização em que os textos são separados em unidades de significado. Estas 

unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades oriundas da 

interlocução empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo 

pesquisador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Com base na análise textual discursiva (MORAES E GALLIAZZI, 2006), os textos 

produzidos pelos alunos/licenciandos foram separados e analisados em unidades que acompanham 

seu projeto para uma proposta de ensino de ensino de química.   

A proposta apresentada 
- A justificativa desenvolvida pelos alunos/licenciandos na proposta: 

Química, disciplina temida pelos alunos no Ensino Médio, é frequentemente associada 

ao que é difícil, inacessível, fora da realidade e sem grande utilidade para o futuro de 

quem não se envolverá com a área. Ao se pensar na aversão comum criada pelos que 

são apresentados a esses novos conceitos (...) verifica-se que abordagens inovadoras 

vêm conquistando espaço nos estudos relativos ao ensino de química. Entre jogos 

interativos, atividades lúdicas e escapismo, observa-se uma caraterística fundamental 

para atrair a atenção que já chega desviada: fugir do esperado. (Fragmento 1). 

Espera-se, com este projeto, que o ensino de química seja desconstruído de um 

modelo unicamente tradicional, em que apenas a lousa é o instrumento das aulas e os 

alunos sejam meros expectadores, promovendo assim uma aprendizagem mais 

significativa. O maior ganho é o de poder aprender com a realidade dos alunos, 

exercitar a própria criatividade, estimular, cativar e mostrar que a ciência é uma só, 

não um conjunto de compartimentos. (Fragmento 2). 

No fragmento 1 observa-se a assimilação do discurso de que a disciplina química envolve 

uma linguagem que se distancia muito da realidade do aluno e que o desafio atual do ensino de 

Química é construir significados para que os estudantes entendam a relação entre o conhecimento 

científico e o cotidiano. Para tal é exemplificado um conjunto de abordagens inovadoras que se 

caracterizam como estratégias de aprendizagem que atraem a atenção do estudante. Pode-se inferir 

que a relação aqui é de sedução e ocorre no plano afetivo, como descreveu Piassi e Pietrocola 

(2009, p.527) sobre a utilização da Ficção Científica enquanto estratégia de aprendizagem.  

Destaca-se no fragmento 2 a relação entre criatividade e as estratégias de aprendizagem e 

que a escola precisa efetuar “a condensação poética da experiência como via de conhecimento da 

realidade” superando a “retenção mecânica de fórmulas e conceitos ou métodos de instrução 

preparando os jovens para participarem de atividades sociais produtivas” (OSTROWER, 2013, p. 

86). 

- A Fundamentação teórica que trazem os alunos 
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O ponto de partida para a elaboração do projeto é ancorado na teoria de David 

Ausubuel sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), que considera a 

relação de novas informações com os subsunçores, as estruturas cognitivas 

preexistentes nos alunos. (Fragmento 3). 

Avaliar conhecimentos prévios dos alunos, extrapola os conceitos defendidos pela 

TAS, pois vai ao encontro aos princípios fundamentais defendidos por Paulo Freire, 

em que o docente, na posição de mediador, também aprende no ato de lecionar, 

principalmente quando promove um diálogo com o aluno, ouvido o que ele traz de 

conhecimento para a sala de aula (FREIRE, 1996). (Fragmento 4). 

Os fragmentos 3 e 4 expressam os conhecimentos construídos pelos alunos/licenciandos 

através das disciplinas do campo pedagógico, onde destaca-se a disciplina “Ensino de Química 1, 

que resultou a presente discussão e que tem entre seus objetivos conhecer os pressupostos 

epistemológicos para uma metodologia de ensino de química. 

- O Procedimento metodológico elaborado 

O conto será desenvolvido para turmas do primeiro ano do ensino médio, em geral a 

temática envolvendo funções inorgânicas é apresentada nesse momento. A primeira 

etapa da atividade consistirá numa entrevista prévia com a temática: “o que é um 

ácido?”. Em seguida, o desenvolvimento do conto levará em conta as respostas 

conseguidas em aula, vide modelo de um conto no anexo 01. (Fragmento 5). 

Na aula introdutória ao tema, o conto será apresentado. Poderá ser lido pelo professor, 

por alunos que se sintam à vontade ou individualmente. O professor disponibilizará 

cópias impressas, mas a integração com a tecnologia será estimulada por meio da 

plataforma Wattpad, no qual os usuários podem publicar e ler histórias gratuitamente 

(...) (Fragmento 6). 

Nas aulas subsequentes, os alunos serão orientados a produzirem textos que envolvam 

os processos sofridos pelos ácidos, como a ionização e reações simples, como a de 

neutralização. As orientações os guiarão a construírem contos, poemas, poesias e odes, 

mas a produção é livre. O que fundamentalmente deve ser mantido é a personificação. 

(Fragmento 7) 

 Nos fragmentos 5 e 6 é possível identificar a preocupação com “as variáveis psicológicas e 

cognitivas que afetam o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo a díade professor-aluno”.  As 

estratégias apresentadas sugerem características afetivas que possibilitam “à eliminação de 

sentimentos desagradáveis, que não condizem com à aprendizagem (por exemplo, estabelecimento 
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e manutenção da motivação, (...) planejamento apropriado do tempo e do desempenho)” 

(BORUCHOVITCH, 1999, p.1670; p.362, p. 364). 

No fragmento 7 percebe-se nas estratégias apresentadas características metacognitivas, onde 

os “procedimentos que se aplicam de modo controlado dentro de um plano projetado 

deliberadamente com o fim de conseguir uma meta fixada”. Pozo (2002, p. 235).  A seguir, a 

descrição completa do conto produzido. 

DELEGACIA DE CRIMES QUÍMICOS 

— Prendam-nos! — disse o delegado. — O átomo de Cloro foi flagrado associado 

com aquele... Aquele ametal!   

O delegado apontou para o elemento que acompanhava o Cloro, fortemente atraído a 

ele.   

— Ora, delegado, sabemos que não é certo chamá-lo de ametal. Ele é tão solitário. 

Lembre-se que lá na tabela ele fica sozinho, lá em cima, não tem nem família. — 

ponderou a sargento Ionização. — Não seja antiquado.  

Olhando para a sargento Ionização e para o suspeito, o delegado ordenou:   

— Não fique aí parada, faça o seu trabalho. Jogue neles um pouco de...   

O suspeito suspirou amedrontado.   

— ÁGUA!   

Obediente, a sargento Ionização ameaçou jogar um pouco no suspeito.   

— Prefiro ir pelo caminho menos violento, e existem outras formas de fazer isso. — A 

sargento lembrou. — Olhe para o a carga dele, já não serve de confirmação?   

— Não... Eu preciso de mais. Faça o seu trabalho.   

Sem outra opção, a sargento colocou o suspeito em água, que rapidamente começou a 

se separar em dois.   

— Hidrônio, como eu suspeitava... Associado ao Cloro. Ele exerce uma atração por 

seu hidrogênio que é sem explicação, não é mesmo?   

— Na verdade, senhor — respondeu o Hidrônio. —, meu Hidrogênio é que não pode 

com a eletronegatividade dele. Concordo com a sua sargento, tinham outras formas de 

resolver isso. E nós nem ameaçamos tanto quanto quem está lá fora...   
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O íon apontou para a janela, uma reação acontecia nas nuvens.   

— Que droga... Vai começar a chover ácido sulfúrico, de novo.   

— Você deveria prendê-lo no meu lugar. Me separar do Cloro foi uma péssima 

decisão.  

 — Não tente me enganar, Hidrônio. Eu sei que quando você está com o Cloro, é mais 

forte que quem está lá fora, nas nuvens.    

O íon não podia negar, o delegado estava certo, mas antes que a autoridade 

percebesse, uma parte dele e do Cloro, em estado gasoso, uniram-se numa ligação.   

— Você é um ingrato, isso que é.  Tire-me do seu estômago e veja quem fará a sua 

digestão. (Fragmento 8 – Conto)  

— As discussões Esperadas 

Espera-se que os alunos possam conseguir intuir sobre características inerentes aos 

conteúdos de química e que foram inseridas no conto apresentado no anexo 01. Dentre 

esses conteúdos, espera-se que os alunos por meio do processo de ensino-

aprendizagem, consigam fazer interfaces com os seguintes assuntos: 1) motivo de usar 

água para um ácido falar a “verdade”; 2) colocar o ácido na água e não o contrário; 3) 

o termo ionização; 4) reação do ácido sulfúrico com a água; 5) a importância dos 

ácidos do ponto de vista biológico. (Fragmento 9). 

Ao fim do processo envolvendo a apresentação do conto, a produção textual dos 

alunos, será realizada uma roda de conversa, onde questões fundamentais relacionadas 

ao objetivo do projeto serão disparadas para que possa se observar como ocorreu o 

entendimento das funções inorgânicas, as características dos ácidos e todos os 

processos atribuídos. (Fragmento 10). 

O fragmento 8 (o conto) foi produzido por um alunos/licenciandos que cursam os últimos 

período do Curso, possuindo domínio do conteúdo e com isso a tomada de consciência que perpassa 

diferentes níveis de conhecimento e que exige controle do processo, expresso através do enredo da 

história (conto) e das questões/conteúdos que devem ser tratadas no processo de aprendizagem de 

tais conhecimentos, como pode ser observado no fragmento 9. 

Já no fragmento 10 pode ser observado a preocupação dos alunos/licenciandos com 

atividades que podem ajudar o aluno a planejar estratégias mais adequadas para atingirem seus 

objetivos e metas, partindo do conhecimento que têm sobre seus próprios recursos para “aprender a 

aprender”.  
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Cabe aqui a preocupação com o risco que se corre ao utilizar contos com as características 

do “Delegacia de Crimes Químicos”. Nele, a personificação de elementos e substâncias químicas 

pode levar a obstáculos de aprendizagem e impedir que o aluno compreenda as diferenças imensas 

entre os conceitos nestes dois contextos. Neste sentido, compreende-se que a utilização de 

metáforas e analogias, tal como apresentada no conto, exige problematização que são expressas 

através de planejamento, que pode ser identificado no fragmento 10. 

CONCLUSÕES 

Diante do objetivo inicialmente proposto nesse artigo de discutir a relação entre estratégias 

de aprendizagem, criatividade e construção de conhecimento escolar por meio das reflexões de 

proposta de ensino elaborada pelos alunos/licenciandos para ensinar conhecimentos científicos em 

química, concluímos que o processo de aprendizagem, tem no professor a ponte entre os saberes 

científicos, em sua forma formal e sistematizada, e o saber escolar, mais acessível, simplificado e 

com objetivos distintos. No entanto, tal processo de mediação vai também exigir o domínio de 

processos cognitivos, epistemológicos e metodologias didáticas. A proposta apresentada pelos 

licenciandos reflete bem esse domínio, assim como o compromisso e a responsabilidade da escola 

para com os seus alunos, tornando a instrução mais poderosa para se ensinar aos alunos a aprender. 

Para além dos objetivos apresentados, este trabalho aponta também para a importância da pesquisa-

formação de professores no contexto da docência.  
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Resumo 
O presente trabalho é resultado das reflexões desenvolvidas na disciplina Ensino de Química 1 do 
Curso de Licenciatura em Química, trazendo como problema a relação entre estratégias de 
aprendizagem e transposição didática. O objetivo é discutir a relação entre estratégias de aprendizagem, 
criatividade e construção de conhecimento escolar por meio das reflexões da proposta de ensino 
elaborada pelos alunos/licenciandos para ensinar conhecimentos científicos em química. Para a 
proposta de ensino é apresentada a ficção como ferramenta pedagógica de desenvolvimento 
metacognitivo por meio dos contos. Trata-se de pesquisa qualitativa que busca nos textos da proposta 
de ensino elementos que podem constituir a sua prática docente naquilo que eles entendem como 
estratégias de aprendizagem. A metodologia é fundamentada na análise textual discursiva que tem como 
base a utilização de textos separados em unidades de significado. Estas unidades são analisadas 
individualmente ou podem gerar outras unidades de acordo com a interlocução empírica, interlocução 
teórica e ainda as interpretações do pesquisador. A partir das discussões conceituais e análises das 
atividades desenvolvidas pelos alunos/licenciandos, concluímos que o processo de aprendizagem 
emerge através do professor que media os saberes científicos e os saberes escolares, de forma a buscar 
torná-los mais acessíveis, simplificados e com objetivos distintos. Junto a isso, este processo de 
mediação irá exigir o domínio de processos cognitivos, epistemológicos e metodologias didáticas. 
Verificou-se que a proposta apresentada pelos licenciandos reflete bem esse domínio, tornando a 
instrução mais poderosa para se ensinar aos alunos a aprender. Para além dos objetivos apresentados, 
este trabalho aponta também para a importância da pesquisa-formação de professores no contexto da 
docência.  

Palavras-chave: Metacognição; Estratégias metacognitivas; Transposição Didática.    

METACOGNIÇÃO: EM BUSCA DE UMA DIDÁTICA LÚDICA E SIGNIFICATIVA 

Luciana Rocha dos Santos – FAETEC  

Katy Conceição Cataldo Muniz Domingues – UFRJ  

INTRODUÇÃO 

Atualmente, professores têm disputado com as tecnologias a atenção dos alunos em sala de 

aula. Cabral (2006) descreve que a falta de motivação dos estudantes se deve principalmente ao 

modelo tradicional de ensino que é praticado na maioria das escolas, onde o conteúdo é apresentado 

pelo professor de forma expositiva, utilizando apenas o quadro e o livro didático. Acreditamos que 

esta postura não é necessária, nem indispensável. 
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Krüger e Ensslin (2013) relatam que nesse modelo de educação conhecido como tradicional, 

o professor atua fundamentalmente como o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo o único responsável por transmitir ao estudante toda informação e ferramentas necessárias 

para o seu aprendizado. Freire (1996) denominou esse modelo de ensino como “Educação 

Bancária”, onde o estudante recebe todo conhecimento de forma depositada, sem autorreflexão, e 

comprometendo a sua apropriação e ressignificação. 

Em contrapartida a preparação dos alunos para apropriação do conhecimento construído em 

sala de aula exige muito mais que uma simples transmissão de informações, é necessário que o 

professor considere a criação de um ambiente físico e social que contribua para que o processo de 

ensino-aprendizagem possa fluir. Além disto, promover um ambiente dialógico, interativo e 

instigante pode possibilitar avanços dos estudantes em prol do aprendizado, uma vez que eles 

passam a se sentir parte do processo. Finalmente, considerar esses princípios na construção de uma 

prática educativa mais criativa, melhora o modelo tradicional de ensino, amplamente difundido nas 

escolas brasileiras. 

Nesse sentido, entende-se que o jogo e a gamificação são estratégias bastantes atraentes e 

que possibilitam o surgimento destas situações, tendo na ludicidade o elemento chave para 

despertar o interesse dos estudantes em sala de aula, ainda mais porque trata-se de algo inerente aos 

seres humanos e que faz parte de seu cotidiano, sendo amplamente utilizado como lazer por grande 

parte dos estudantes na faixa etária do ensino básico. 

Esse trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão acerca da possiblidade da inserção da 

gamificação na prática docente, de forma a construir uma abordagem lúdica e, ainda identificar sua 

interface com a metacognição. Desta forma, busca-se sugerir a introdução na prática docente 

elementos adicionais que favoreçam o desenvolvimento cognitivo do aluno, promovendo a 

metacognição em sala de aula, assim como, a criação de um ambiente promissor a ocorrência de 

uma aprendizagem significativa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA 

Metacognição na aprendizagem 
O conceito de metacognição é atribuído a John Flavell, estudioso que na década de 1970 se 

dedicou a escrever sobre o assunto descrevendo como o conhecimento que as pessoas têm sobre 

seus próprios processos cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, 

organizando, e modificando-os para realizar objetivos concretos.  
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A metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao conhecimento do próprio conhecimento, 

à avaliação, à regulação e à organização dos próprios processos cognitivos, além de desempenhar 

um papel importante na aprendizagem por mediar a percepção sobre os próprios erros e 

dificuldades tanto em relação a tarefas e conteúdo como em relação a emoções e motivações, além 

do monitoramento e avaliação do desempenho na tarefa e das estratégias mais eficientes de realizá-

la (FLAVELL, 1979). 

Isto posto, a metacognição eleva a relação com o saber, pois “[...] por intermédio da 

autorreflexão, as pessoas tiram sentido de suas experiências, exploram suas próprias cognições e 

crenças pessoais, auto avaliam-se e alteram o seu pensamento e seu comportamento”. (BANDURA 

et al., 2008, p. 101). 

Para Beber et al (2014), o motivo da aprendizagem não é o que se aprende, mas as 

consequências de tê-lo aprendido. Esta deve ser regada de valores, como um sistema de 

recompensas e sanções onde as experiências originam-se de estímulos extrínsecos ao sujeito. 

Adicione-se a isto o dizer de Deci e Ryan (1985) apud Lourenço e Paiva (2010) a propósito da 

motivação intrínseca, “considerada essencial para um bom desenvolvimento e saúde psicológica”. 

Chamamos a atenção da necessidade do equilíbrio entre ambas, já que excessos em qualquer 

membro do par tendem a distorcer o processo de ensino-aprendizagem e comprometer seus 

resultados. Aprender, portanto, é muito mais que um processo mecânico de aquisição de 

conhecimento, é um caminho permeado de prazer e trabalho, em que a superação dos obstáculos 

deve acontecer de forma a proporcionar crescimento intelectual e emocional. 

Á vista disto, percebemos o quanto o processo de aprendizagem é complexo, estando sempre 

em movimento de elaboração e ressignificação das estruturas cognitivas e assim como o conceito de 

aprendizagem significativa, a Metacognição é um elemento fundamental no processo de aquisição 

de conhecimento. 

GAMIFICAÇÃO NA APRENDIZAGEM 

O brincar faz parte da natureza humana, a criança aprende brincando, estimulando o 

desenvolvimento psicológico, social e cognitivo. Um jogo propicia motivação, desejo de aprender, 

para entender e alcançar o sucesso, prazer, sentimento de recompensa e motivação para continuar 

aprendendo (VYGOTSKY, 1991; HUIZINGA, 1999). 
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As principais características de um jogo, segundo McGonigal (2012), são: meta, regras, 

sistema de feedback e participação voluntária. Com o desenvolvimento tecnológico, ocorreu o 

surgimento de diversos tipos de jogos de entretenimento, educativo, simuladores, e conquistaram o 

interesse de crianças, adultos, ambiente educacional e empresarial. Para McGonigal (2012), um 

bom jogo provoca uma experiência e emoção positiva, por oferecer recursos em potencial para 

motivar a realização de uma tarefa e encorajar a participação ativa de forma voluntária. Além disso, 

torna visível os resultados ao retornar um sentimento de autoestima por ter concluído o jogo ou 

atingido o objetivo. 

Segundo Saraiva (2015) os jogos podem simular a vida real, facilitando um processo de 

vivência, estimulando o participante a penetrar na busca do autoconhecimento e conhecimento do 

outro de forma prazerosa, descontraída, mesmo diante de erros, conflitos e experiências dolorosas.  

Diante disso, pesquisas recentes apontam um número crescente de experiências em sala de 

aula que utilizam a aprendizagem baseada em jogos. Nesse sentido, a aprendizagem baseada em 

jogos enfatiza, principalmente, o uso de determinado tipo de jogo com objetivos de aprendizagem 

bem definidos, são por exemplo, jogos digitais, jogos sérios (serious game) ou jogos educativos e 

simuladores. Sendo que, em alguns casos, os jogos assumem o papel de instrutor na sua função 

pedagógica (PLASS; HOMER; KINZER, 2015).  

Com base na proposta lúdica do jogo surge a gamificação, termo recente, que apesar de 

guardar certas semelhanças com jogos (games), a literatura aponta para uma distinção. De acordo 

com Plass, Homer e Kinzer (2015), o conceito de gamificação varia amplamente, mas uma de suas 

qualidades definidoras é envolver o uso de elementos do jogo, como recompensas para motivar os 

jogadores a se engajarem em uma tarefa que de outra forma não acharia atraente. 

Em sua essência a gamificação pode ser entendida como, “o uso de elementos e design de 

jogos em contextos não relacionados a jogos” (WERBACH; HUNTER, 2012). Werbach e Hunter 

(2012), destacam que em uma experiência de gamificação os principais elementos do design de 

jogo reúnem a função de motivar e mudar o comportamento, divididos em três níveis de abstração, 

que são: mecânica, dinâmica e componentes. A dinâmica é o nível mais alto de abstração ou 

aspectos gerais, que gerenciam e organizam a gamificação, podendo ser, restrições, emoções, 

narrativa, progressão, relacionamentos. A mecânica são as regras, objetivos e limites, podendo 

indicar se os indivíduos jogam sozinhos ou em grupos, pessoalmente ou on-line, o sistema de 

pontos ou outros métodos de sinalização de sucesso ou fracasso, ações que são permitidas aos 

jogadores em busca de vencer, etc. E, finalmente os componentes que são todos os recursos 
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utilizados para a dinâmica e a mecânica funcionar, representados por elementos do universo de 

jogos e games, como por exemplo, avatar medalhas, coleções, combate, desbloqueio de conteúdo, 

tabelas de classificação, níveis, pontos, missões, gráficos sociais, equipes e bens virtuais. 

Assim, em um projeto de gamificação, conforme Werbach e Hunter (2012), deve-se 

considerar elementos que estimulem a motivação como as escolhas significativas, os procedimentos 

de ação, o feedback e os conflitos; e elementos para aumentar o engajamento e a confiança do 

participante, mantendo o equilíbrio de questões como grau de dificuldade, o conteúdo ou tema a 

serem trabalhados e os recursos disponíveis.  

MÉTODO 

Realizou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa (MINAYO, 2009), e um levantamento 

bibliográfico de caráter exploratório (GIL, 2009), buscando identificar artigos que, utilizando a 

gamificação como estratégia didática visavam promover a construção de um ensino que estimulasse 

o pensamento em sala de aula. Foram três as etapas da pesquisa, tendo como fonte de consulta o 

portal de Periódicos da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(http://www.periodicos.capes.gov.br).  

A busca teve como foco a interface entre a gamificação enquanto estratégia didática de 

ensino e a metacognição como elemento importante para a construção do pensamento, selecionando 

artigos publicados entre os anos de 2012 e 2019. 

Na primeira etapa realizou-se busca avançada com os termos “metacognition” e 

“gamification” recuperando-se 74 trabalhos. Na segunda etapa filtrou-se os resultados aplicando-se 

em sequência os seguintes filtros: a) revisão por pares (redução para 73 trabalhos), b) restrição à 

não artigos (70 artigos) e por último, c) seleção pelo termo “metacognition” sendo recuperados seis 

artigos para leitura na íntegra.  

Nesta terceira etapa buscou-se especificamente as pesquisas primárias na interface 

gamificação e metacognição. Por isto foram eliminadas duas revisões sistemáticas e um estudo 

conceitual, ficando assim o corpus constituído de apenas três artigos que compõem a análise desse 

trabalho, conforme o Quadro 1. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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RESULTADOS 

Gamificação na sala de aula 
Os trabalhos selecionados, demonstram a gamificação como ferramenta de ensino-

aprendizagem, refletindo sua variabilidade de aplicação e de recursos, com o objetivo de melhorar a 

atenção, motivação e o comportamento dos alunos diante de sua própria aprendizagem.  

O artigo A1 apresentou um trabalho de gamificação na disciplina de Didática das Ciências 

Naturais, do curso de Formação de Professores, no Ensino Fundamental. A prática visou 

familiarizar os futuros formadores com a gamificação como ferramenta de aprendizagem, bem 

como, com o conteúdo de ciência e prática de laboratório. A atividade incluiu leitura de documentos 

científicos, manuseio de instrumentos de laboratório e microscópio. A dinâmica e mecânica das 

atividades incluiu componentes como: narrativa, regras de funcionamento, pontuação, equipes, 

representação por avatar, distintivos de acordo com a tarefas e uma linha de progresso que 

apresentava os resultados durante o semestre. Além disso, os alunos utilizaram outros recursos 

como: Google forms, questionários no Kahoot e aplicativo de registro de atividades como 

ClassDojo. 

O experimento apresentado no artigo A2, teve como objetivo fazer com que os alunos 

pudessem refletir sobre como atitudes impactam na marca pessoal e com ajustar o comportamento 

para refletir uma marca pessoal desejada. O trabalho foi realizado em um curso de Marketing, após 

observar comportamentos de “incivilidade” em sala de aula como: atender celulares, entrar e sair 

durante as aulas, atrasos, não cumprir tarefas, enviar mensagens e e-mails sem vínculo com 

conteúdo ou não cordiais, e até dormir em sala de aula. Para isso, a narrativa da gamificação 

envolveu uma lista de comportamentos e tarefas que ao serem realizadas os alunos podiam receber 

e perder pontos. As tarefas eram do tipo: resumos de material extra, apresentações individuais ou 

em grupo, participação em sala de aula, pesquisar e levar novos materiais pertinentes ao tema em 

estudo, etc. Os pontos podiam ser trocados por tarefa extra ou reenvio de trabalhos, e dependo da 

pontuação que obtinham concorriam em uma loteria (sorteio) que eliminava a necessidade de 

realizar a prova final. A gamificação implementada incluía uma avaliação dos alunos pelos colegas 

quanto a correspondência da marca desejada, o uso de avatar, lista de classificação de pontos, 

medalhas, pontos de liderança. Os alunos motivados pela possibilidade da isenção da prova, se 

engajaram na proposta, melhorando suas atitudes e aprendendo sobre a importância de sua imagem 

para a vida pessoal e profissional.  
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Em geral, eventos gamificados são projetados para provocar estados afetivos positivos, 

como excitação, admiração, alegria ou surpresa, embora ocorram emoções negativas associadas à 

perda ou erros. Contudo, segundo McGonigal (2012), existe no jogo o “fracasso divertido”, pois 

“nos deixa mais envolvidos e otimistas sobre nossas possibilidades de sucesso”, e ávidos para ser 

melhor, reforçando um senso de controle sobre o resultado do jogo. 

Ambos os artigos A1 e A2, implementaram uma gamificação orientada pelos princípios de 

design de jogos com a inclusão de medalhas de conquista, tabelas de classificação, buscando 

contextualizar a experiência e levar o participante a se sentir dentro de um jogo.  

Já o trabalho A3, apresentou um Estudo de Caso Jogável, como definido pelos autores. 

Desse modo, a proposta teve como objetivo proporcionar suportes educacionais por meio da 

imersão em um ambiente simulado, para proficiência em redação técnica de acordo com as 

exigências do mercado de trabalho. O trabalho consistiu em novo tipo de simulação experimental 

incorporando aspectos dos jogos de realidade alternativa (Alternate Reality Game - ARG) para 

aumentar a imersão e ensinar redação técnica. Para isto, foi criada uma estrutura em um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA, com personagens, vídeos, mensagens e tarefas que envolveram a 

interação entre os participantes. Ao iniciar os alunos eram recebidos por um vídeo de um 

personagem fictício chamado Bob, que seria um supervisor interno e amigável, e que transmite as 

orientações de trabalho aos participantes. À medida que os alunos realizam as tarefas, ocorrem os 

feedbacks e novas tarefas podem surgir. Um aspecto interessante relatado por alguns alunos desta 

pesquisa é que a descontração pode desviar o foco e assim, atrapalhar o engajamento na realização 

das tarefas simuladas. 

Todavia, embora utilize uma abordagem baseada em jogos, o trabalho A3 é um caso de 

simulação, e de acordo com A2, as simulações são um tipo de jogo, mas não incorporam os 

princípios da gamificação como a implementação de design de jogos, corroborando com a definição 

de gamificação trazidas por Werbach e Hunter (2012) e Plass, Homer e Kinzer (2015). 

Deste modo, uma gamificação bem-sucedida deve ser planejada, de modo a manter um 

equilíbrio de desafios, para promover motivação, engajamento e colaboração, propiciando situações 

em que as falhas se tornem positivas, representando um momento de reflexão e reavaliação de 

estratégias. 
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INTERFACES METACOGNITIVAS 

A gamificação tem como objetivos criar um estado de motivação e interesse para a 

realização das tarefas. Em geral, atividades “gamificadas” não possuem o peso que representa a 

realização de testes e provas; assim, levados pela competição ou o desejo de obter recompensas, os 

alunos alcançam um estado de atenção, na busca de superar dificuldades, redefinindo ou revendo 

estratégias. 

Os trabalhos de gamificação apresentados não realizaram testes para avaliar os resultados 

metacognitivos, porém, a partir do relato dos professores alguns eventos podem ser destacados. No 

estudo A1, a maioria dos alunos afirmou que ficaram motivados por cumprir as tarefas, com 

atenção as regras, engajamento, controle das tarefas e cooperação como grupo. Os resultados em A2 

demonstram que os alunos puderam pensar e analisar a respeito atitudes e comportamentos, em 

relação a marca pessoal desejada, bem como, verificar oportunidades para se posicionarem melhor. 

E, na experiência A3 a metacognição demonstrou aumentar a transferência de conhecimento, além 

de ajudar os alunos a tomar consciência de seus pontos fortes e fraquezas como aprendizes. A 

expectativa é que, à medida que os alunos se envolvam em práticas metacognitivas eles formem 

hábitos reflexivos metacognitivos que permanecerão com eles em contextos profissionais. 

Na metacognição, a capacidade de direcionar e estruturar a própria aprendizagem é um 

elemento importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Conforme Saraiva (2015), a 

utilização da metacognição como ferramenta para a aprendizagem pressupõe o desenvolvimento 

gradual da capacidade de o aluno identificar, controlar e desenvolver seus processos cognitivos e 

utilizá-los. Infelizmente, os alunos muitas vezes desconhecem sua própria metacognição e perdem 

por não tirar proveito disto. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Como sabemos o brincar faz parte do desenvolvimento humano. Atualmente, jovens e 

adultos jogam para relaxar, se divertir, competir, aumentar sua rede social ou mesmo ganhar 

visibilidade. Desta forma, a aprendizagem baseada na gamificação é uma estratégia de 

aprendizagem que incorpora elementos do universo dos jogos, principalmente dos jogos digitais, 

tendo na ludicidade o ponto alto para despertar o interesse dos educandos. 

Além disso, o uso dessa estratégia de ensino vai de encontro a necessidade de se utilizar 

novas abordagens que causem rupturas dos paradigmas tradicionais, promovendo um ensino 
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alinhado com as necessidades da escola atual, que deve ser comprometida com a formação de 

cidadãos reflexivos, críticos e com condições de continuar a aprender e a produzir conhecimentos 

socialmente relevantes 

Segundo Flavell (1979), experiência metacognitiva possui as chances de ocorrer 

especialmente em situações de estímulo, atenção, alta consciência e reflexão, o que ocorre em um 

trabalho ou tarefa escolar, ou em situações que exigem planejamento antecipado e avaliação 

posterior, onde decisões e ações são calculadas, e que proporcionem um envolvimento afetivo. 

Nesse sentido, os jogos e a gamificação quando inseridos no processo educacional maior, 

abrem um amplo espaço para motivar e engajar alunos a realizarem tarefas escolares de uma forma 

diferente, como estratégias inovadoras e cognitivas. A análise dos artigos apontou que durante as 

atividades os alunos, movidos pelos desafios, regras e recompensas, mobilizam estruturas 

metacognitivas de análise, controle e estratégias. 

Diante disto, a análise dos artigos permitiu observar tanto os jogos, quanto a gamificação, 

aliados a metacognição trazem melhorias para o aprendizado dos alunos, estimulando uma 

aprendizagem mais significativa.  

Contudo, pelo seu caráter exploratório e, portanto, limitado, deve haver alguma 

circunspecção nos seus resultados. Aparentemente os resultados foram positivos em termos de 

motivação e interesse. Mesmo em se considerando ter sido variado o conceito de aprendizagem 

utilizado para afirmar sua ocorrência, observou-se aprendizado, pelo menos no curto prazo. Mas 

pouco se afirmou sobre medidas de aprendizagem de longa duração. E neste sentido, ao falarmos de 

uma atitude de aprendizagem continuada, não se discutiu a natureza da motivação promovida 

naqueles estudos. E isto importa na medida em que sabemos que aprendizagem e ações baseadas na 

motivação extrínseca, na sua ausência, tendem a desaparecer ao longo do tempo. Cabe então 

perguntar: Foi divertido sim, mas o que restou após a recompensa? 

Finalmente, é razoável afirmar da necessidade de ampliar os estudos nestas áreas a fim de 

explorar resultados mais consistentes. 
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ANEXO 

Quadro 1. Artigos selecionados por ordem cronológica de publicação e sua codificação. 

Cód. Título Autores / ano 

A1 Using gamification in a teaching innovation project 

at the University of Alcalá 

Carrillo et al (2019) 

A2 Motivating professional student behavior through a 

gamified personal branding assignment 

Robson (2019) 

A3 Playable case studies: a new educational genre for 

technical writing instruction 

Balzotti e Hansen 

(2019) 

Resumo 
Atualmente, com o avanço das novas tecnologias, crianças, jovens e adultos, jogam por razões diversas: 
se divertir, competir, relaxar, ganhar seguidores e visibilidade. Um bom jogo provoca uma experiência e 
emoção positiva, encoraja a participação ativa e retorna um sentimento de autoestima. Nesse sentido, 
entende-se que a gamificação é uma estratégia promissora, que pode contribuir para o processo de 
aprendizagem no ambiente de ensino. Além disso, pesquisas sugerem que o aluno precisa ser 
estimulado a conhecer seus processos metacognitivos, para regular, controlar, aprender a refletir e 
encontrar estratégias que o auxilie em sua própria aprendizagem. O presente trabalho é um estudo 
exploratório qualitativo que teve como objetivo, realizar uma reflexão acerca da possiblidade da 
inserção do uso da gamificação na prática docente e sua interface com a metodologia da metacognição. 
Após uma busca no portal de periódico da CAPES, foram encontrados 74 artigos, com recorte 
temporal de 2012 a 2019, que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, resultou na análise 
de apenas 03 artigos. A análise dos artigos, sugerem que a gamificação, aliada à metacognição, pode 
trazer melhorias para o aprendizado dos educandos, contribuindo para acurar a atenção, motivação e o 
comportamento dos alunos diante de sua própria aprendizagem. Contudo, são necessários mais estudos 
relacionando a metacognição e a gamificação, a fim de explorar resultados mais consistentes, capazes de 
promover um ensino-aprendizagem alinhado com as necessidades da escola na formação de cidadãos 
reflexivos, críticos e com condições de continuar a aprender e a produzir conhecimentos socialmente 
relevantes. 

Palavras-chave: Gamificação; Metacognição; Estratégia de Ensino; Aprendizagem significativa; 
Lúdico. 
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O USO DA ESTRATÉGIA “A EMBEDDED METACOGNITIVE PROMPTS BASED ON 

NATURE OF SCIENCE” (EMPNOS): POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES 

César Silva Xavier – Ifes/UFRJ  

Mauricio Abreu Pinto Peixoto – UFRJ 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios da atualidade no âmbito da educação básica é a vinculação entre o 

que é produzido na academia e o que é realizado na sala de aula, principalmente no que tange as 

estratégias didáticas utilizadas nas pesquisas acadêmicas e a sua execução pelo professor da 

educação básica. Esta preocupação não é nova. Já em 1992, Gatti (p. 70) assim se expressava: 

Trabalhos sobre os profissionais do ensino vêm sendo conduzidos por especialistas 

das mais diferentes disciplinas. Vale perguntar: que contribuição estes trabalhos 

trouxeram à formação e aperfeiçoamento do magistério? Fica difícil avaliar, tal é o 

quadro de qualidade de nosso ensino. 

Em parte isto pode ser atribuído a uma discrepância entre as metas e objetivos estipulados 

por formadores de professores e aqueles desejados pelos profissionais já em ação na sala de aula. A 

fala de uma formadora é clara neste sentido: 

No início houve uma certa resistência em relação ao caminho que o programa tinha se 

proposto tomar, porque a gente pretendia discutir essas concepções de Ciência, 

Educação e Ambiente através de discussões de textos, através de leituras, de debates. 

Mas os professores queriam muito que a gente levasse formas de melhorar o ensino do 

dia a dia, como ensinar tal conteúdo de forma que os alunos se interessassem, uma 

experiência interessante para ensinar tal assunto. Era isso que eles queriam. 

(Formadora Lúcia) (SILVIA; SCHNETZLER, 2000, P. 46 ) 

Vianin (2009) aprofunda esta perspectiva, alertando para os perigos de abordagens 

exclusivamente teóricas para problemas escolares. Esta situação o autor denomina “Efeito 

Hércules” o ato de teorizar sem, no entanto, praticar a teoria. Este nome é dado em referência à 

mitológica luta entre Hércules e o gigante Anteu, incansável lutador filho de Poseidon e Gaia. 

Invencível porque, sempre em contato com a terra, recebia continuamente toda a energia que 

precisava de sua mãe. É então que Hércules só consegue vencê-lo quando, na luta, levanta-o 

interrompendo este contato. E é exatamente este o perigo apontado por Vianin em crítica aos 
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teóricos afastados do “chão” da sala de aula. Defende a importância do diálogo entre a academia e a 

sala de aula, ressalte-se, em termos igualitários, ambos fertilizando-se mutuamente. 

Esta distância também se observa no campo metacognitivo. Definida por Flavell (1979) 

como “conhecimento e cognição sobre fenômenos cognitivos” a metacognição surge como campo 

de pesquisa sobre variados fenômenos tais como memória e compreensão. Desde então volumosa 

produção tem sido publicada. Além de estudos sobre a natureza da metacognição (NELSON; 

NARENS, 1994; EFKLIDES, 2008; ENGELMANN; BANNERT, 2019). Há também os que se 

interessam por identificar seus benefícios educacionais (HOLTON; CLARKE, 2006; HAN HONG 

et al,2015; OHTANI; HISASAKA,2018). E neste campo também autores nacionais se têm 

apresentado (JOLY ET AL., 2004; BUSAELLO et al, 2012; RAMOS; SILVA-FORSBERG, 2019), 

entre outros. Também já foi demonstrado que ensinar metacognição é possível (PEIXOTO et al., 

2010; BRADEA, 2014; CHEW et al, 2016). 

Em síntese, nos limites do possível, sabe-se o que é, como funciona a metacognição e 

também os seus benefícios. Mas de uma forma ou de outra, estas pesquisas apesar de contribuírem 

para a compreensão do fenômeno metacognitivo e para a ampliação de suas fronteiras, avançam 

pouco no que aqui nos interessa, a saber, favorecer o trabalho do professor em sala de aula.  

Assim é que do conjunto da literatura há uma linha, relativamente recente, que nos interessa 

em particular; a que versa sobre as Estratégias de Ensino Metacognitivas (EEM) entendidas como: 

Ações pedagógicas planejadas e empregadas pelo professor que, além trabalhar 

conteúdos, potencializem a autoconsciência de alunos em contextos de aprendizagem, 

propondo um discurso de segundo nível sobre a cognição, promovendo assim, a 

aprendizagem autorregulada”. (MARAGLIA, 2018, p. 35)  

Os autores acreditam que as EEM podem configurar-se como um importante elo entre o que 

se conhece sobre a metacognição e sua utilização pelo professor em sala de aula. Por um lado, 

fundamentam-se no conjunto de conhecimentos neste campo. Mas por outro, e é isto o que aqui 

importa, são estratégias, ou seja: 

...arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de explorar as condições 

favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados 

objetivos. (HOUAISS, 2009) 

No entanto, o problema é que aqui também se observa falta de vinculação entre o que tem 

sido produzido na academia sobre EEM e sua possibilidade de utilização no ambiente escolar. 

Assim é que:  
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as investigações analisadas fornecem pouca contribuição para o uso da metacognição 

no contexto escolar, decorrendo disso a necessidade de realizar mais pesquisas nesse 

campo e buscar alternativas para que ela possa se fazer presente em sala de aula” 

(ROSA; VILLAGRÁ, 2018, p. 602) 

Maraglia (2018) também concorda, ao afirmar que a maioria dos trabalhos que destacam as 

EEM no ensino de ciências e matemática tem dado mais atenção aos significados estatísticos que à 

descrição de como se dá o seu processo de aplicação.  

Ainda sob a perspectiva da desarticulação entre a produção acadêmica sobre EEM e o 

contexto escolar, Xavier e Peixoto (2019, no prelo) constataram que pesquisas recuperadas em 

revisão de literatura sobre a aplicação de EEM no ensino de Biologia pouco contribuem para a 

atividade pedagógica uma vez que, ainda que os resultados sobre a evocação explícita da 

metacognição sejam positivos, a descrição das intervenções deixa a desejar para o caso de 

professores que pretendam reproduzir as estratégias junto às suas turmas.  

Em pesquisas anteriores realizadas pelos autores do presente estudo, a EEM conhecida como 

EMPNOS destacou-se por fazer uso da metacognição e da autorregulação para estimular no 

aprendiz o pensamento sobre a Natureza da Ciência (NDC). A sigla EMPNOS significa “Embedded 

Metacognitive Prompts based On Nature of Science” que traduzido para o português corresponde a 

“Comandos Metacognitivos Embutidos Baseados na Natureza da Ciência”.  

O objetivo deste trabalho é apresentar a estratégia EMPNOS destacando seus aspectos 

teóricos, descrever ainda que parcialmente os passos necessários para a realização da estratégia e 

analisar as limitações e potencialidades para sua aplicação nas escolas de ensino básico no contexto 

nacional.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Inicialmente analisamos, a partir do estudo primário e suas referências, os conceitos de 

Natureza da Ciência, Metacognição e EEM especificamente para a EMPNOS. Para Peters e 

Kitsantas (2010), estes conceitos foram considerados potenciais para o trabalho no ensino básico. 

Nossos estudos se concentraram em avaliar a possibilidade de uma transposição didática para o 

ensino básico, especificamente para o contexto escolar brasileiro. Neste sentido, utilizamos a 

análise descritiva com abordagem qualitativa e paradigma de pesquisa crítica, (ESTEBAN, 2010) 

de modo a identificar e avaliar as potencialidades e limitações da Estratégia e conceitos em questão. 
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NATUREZA DA CIÊNCIA 

A estratégia de ensino metacognitiva EMPNOS caracteriza-se por abordar o ensino de 

ciências, não sob a ótica exclusiva do conhecimento do Conteúdo Científico, mas pela sua ênfase na 

Natureza da Ciência (NDC). A estratégia tem como principal objetivo demonstrar aos alunos, como 

pensa o cientista e sua comunidade no exercício de fazer ciência.  

Existem diferentes perspectivas para definir a NDC. Mas ainda que haja muitas divergências 

entre filósofos, historiadores e educadores das ciências, elas são muito abstratas para alunos de 

ensino médio (MC COMAS, 1998; KHALICK, BELL; LEDERMAN, 1998; MOURA, 2014).  

Mas para o professor “Compreender a Natureza da Ciência significa saber do que ela é feita, 

como elaborá-la, o que e por que ela influencia e é influenciada.” (MOURA, 2014, p. 33). Por isto, 

mesmo que nos limites da faixa etária de seus alunos, fazer uso de conceitos pertinentes à NDC, 

permite ao docente “descrever como funciona a ciência, como operam os cientistas como um grupo 

social, como é a relação entre o campo científico e a sociedade e quais são as reações da sociedade 

aos empreendimentos científicos.  (MC COMAS et al. 1998). 

Para que não se simplifique demasiadamente nem sobrecarregue o currículo de ciências, há 

consenso em que se devam utilizar algumas ideias chave (MCCOMAS, 1998; LEDERMAN et al, 

1998; MCCOMAS, 2008) , Para relacionar ensino e pesquisa de modo a adequar a inclusão da 

NDC no ensino de ciências no ensino fundamental e médio a literatura converge em sete aspectos 

da NDC que definem  a ciência como uma disciplina: (1) o conhecimento científico é durável, ainda 

que provisório; (2) evidências empíricas são usadas para apoiar ideias na ciência; (3) fatores sociais 

e históricos desempenham um papel na construção do conhecimento científico; (4) as leis e teorias 

desempenham um papel central no desenvolvimento do conhecimento científico, embora tenham 

diferentes funções; (5) a manutenção precisa de registros, a revisão por pares e a replicação de 

experimentos ajudam a validar as ideias científicas; (6) a ciência é um empreendimento criativo; e 

(7) ciência e tecnologia não são as mesmas, mas elas se influenciam mutuamente (MC COMAS, 

2005). Estes sete aspectos da NDC são utilizados no âmbito da EMPNOS. 

Desta forma, fica evidente a importância do contato de alunos da educação básica com as 

ideias centrais da NDC. Especialmente em tempos em que a ignorância e o obscurantismo avançam 

a cada dia. Consideramos plausível pensar que com maior conhecimento sobre a NDC, a população 

esteja mais protegida da crescente onda negacionista. É relevante estimular o pensamento crítico em 

temas tais como a negação da esfericidade da Terra, do aquecimento global e dos benefícios das 
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vacinas, por exemplo. Importa ainda combater várias outras estratégias obscurantistas utilizadas, 

muitas das vezes, de modo sutil, estimulando a desinformação, visando em última análise a 

manipulação da população. 

METACOGNIÇÃO E ESTRATÉGIAS DE ENSINO METACOGNITIVAS 

A metacognição, é um termo amplo, utilizado para descrever o “conhecimento que 

construímos sobre como nós percebemos, recordamos, pensamos e agimos”, sob diferentes 

aspectos. “Uma capacidade de saber sobre o que sabemos”. Neste sentido, a metacognição pode ser 

entendida como uma tecnologia educacional simbólica uma vez que entre outros aspectos, atua na 

estimulação da consciência e gerência dos processos cognitivos, favorecendo a autonomia do 

aprendiz ao buscar valorização do papel do binômio ensino-aprendizagem (PEIXOTO; 

BRANDÃO; SANTOS, 2007, p. 69).  

Utilizando as definições de Flavell (1979) e Brown, (1978) e as palavras de Rosa & Alves 

Filho, (2014, p.63) entendemos a metacognição como “o conhecimento que o sujeito tem sobre seu 

conhecimento e a capacidade de regulação dada aos processos executivos, somados ao controle e à 

orquestração desses mecanismos.” 

No entanto sabe-se que a autonomia para estudar e aprender, envolvendo monitoramento e o 

repensar dos próprios conhecimentos e a autorregulação, não corresponde a uma “habilidade que se 

adquire em curto prazo, muito pelo contrário, exige esforço e uma constante tomada de consciência 

e (re) avaliação do que se está fazendo.” (LOCATELLI, 2014, p. 25) 

Assim, com base na premissa de que a metacognição pode ser “ensinada e treinada”, 

diversos autores, (LEOPOLD; LEUTNER, 2015; PETERS; KITSANTAS, 2010; OSES; 

CARRASCO, 2013; EGGERT et al., 2013) entre outros, vem propondo intervenções com o 

objetivo de desenvolver o pensamento metacognitivo em aprendizes. Neste estudo as EEM serão 

compreendidas conforme Maraglia (2018, p. 35) como já apresentado anteriormente.  

 O USO DA ESTRATÉGIA DIDÁTICA EMPNOS 

O EMPNOS trata-se de uma estratégia que utiliza como base a palavra de origem inglesa 

“prompt” – “comando” em tradução direta para o português. Nesse sentido, um “prompt” 

corresponde a um estímulo, uma dica, um suporte, um disparador de um pensamento ou ação. No 

caso da EMPNOS, o professor utiliza comandos embutidos (invisíveis) em ações ou tarefas, que 
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permitem, induzem, estimulam e/ou favorecem no aluno uma maior compreensão/aprendizado da 

natureza da ciência. Os comandos utilizados para a realização da estratégia fundamentam-se e 

derivam de conceitos da metacognição e da autorregulação. Os comandos estão organizados na 

forma de listas de verificação. 

Com o intuito de verificar a utilização da estratégia didática EMPNOS, analisamos o artigo 

“The Effect of Nature of Science Metacognitive Prompts on Science Students’ Content and Nature 

of Science Knowledge, Metacognition, and Self-Regulatory Efficacy” Peters e Kitsantas (2010) na 

tentativa de fazer uma transposição para a sala de aula da educação básica brasileira. 

As autoras utilizam uma proposta de EMPNOS que inclui quatro módulos. Cada módulo 

possui três tarefas distintas, a saber: 1) obter o conhecimento prévio individualmente e relatá-lo para 

a classe, 2) conduzir duas ou três investigações sobre novos fenômenos e, 3) resumir as “grandes 

ideias” no módulo usando evidências encontradas nas investigações. Cada módulo também traz 

listas de verificação organizadas a partir de um dos sete aspectos da NDC, listados acima.  

Estes autores introduzem nos módulos, quatro níveis sequenciais (Observação Emulação, 

Autocontrole, Autorregulação) para o desenvolvimento de habilidades de autorregulação 

(ZIMMERMAN, 2000) e adaptados à Estratégia EMPNOS. Assim, em cada um dos módulos o 

professor executa as seguintes ações: 

1. Observação – Sugere exemplos de como um cientista abordaria o aspecto da natureza da 

ciência no módulo e a lógica subjacente. 

2. Emulação - Fornece uma lista de verificação para o aluno sobre os aspectos da natureza 

da ciência que devem ser considerados para a tarefa. 

3. Autocontrole - Oferece aos alunos uma breve lista de verificação dos principais aspectos 

da natureza da ciência, bem como algumas perguntas simples sobre “pensar sobre seu pensamento”. 

4. Autorregulação -  Dá aos alunos perguntas mais avançadas que pedem que verifiquem 

se o seu pensamento está alinhado com o aspecto da natureza da ciência. 

A tabela 1 corresponde a um exemplo de módulos utilizados pelos autores  com o conteúdo 

sobre eletromagnetismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo primário “The Effect of Nature of Science Metacognitive Prompts on Science 

Students’ Content and Nature of Science Knowledge, Metacognition, and Self-Regulatory 

Efficacy”, analisado neste estudo, apresentou a EMPNOS como uma estratégia potencialmente 

replicável no ambiente escolar. As teorias, referentes à Natureza da Ciência, Metacognição e 

Autorregulação, foram explicitadas de modo a fornecer o suporte necessário para embasar 

teoricamente a possível produção de um protocolo de aplicação e/ou reprodução da estratégia nas 

escolas brasileiras. Além do mais o embasamento teórico fornece segurança tanto para quem 

elabora novas aplicações da EMPNOS quanto aos possíveis futuros usuários. 

A forma como a estratégia é descrita, especialmente sobre a utilização dos comandos 

metacognitivos, demonstrou que estes podem ter grande utilidade para orientar o trabalho do 

professor na execução da estratégia de ensino metacognitiva. A divisão dos módulos, o vínculo dos 

níveis de desenvolvimento da autorregulação e a ideia central da natureza da ciência também foram 

aspectos positivos para aumentar as possibilidades de reprodução da estratégia.  Além do mais, 

observamos a possibilidade de adaptação da estratégia de acordo com o ambiente escolar e as 

necessidades e objetivos do professor. 

Apesar dos aspectos positivos, não encontramos articulação entre os comandos 

metacognitivos para a NDC e o conteúdo científico. Consideramos este um dos agentes 

dificultadores e desmotivadores para a reprodução da EMPNOS. Outro fator negativo foi a falta de 

detalhamento dos passos para a execução da estratégia, como por exemplo, as três tarefas distintas 

organizadas para cada módulo. Além do mais o artigo analisado só apresentou um dos módulos 

necessários para a execução da estratégia. No entanto este fato foi amenizado, uma vez que quando 

procuramos contato com a autora Erin Peters, esta foi solicita em nos fornecer os módulos faltantes 

naquele texto. 

Assim, observamos como fatores limitantes a falta de articulação entre as listas de 

verificação e o conteúdo científico e a ausência das tarefas distintas de cada módulo, necessários 

para a execução completa da estratégia. No entanto consideramos que este estudo nos revelou 

importantes potencialidades e possibilidades, além de valiosas informações para a aproximação da 

estratégia de ensino metacognitiva EMPNOS com sua utilização no ambiente escolar nas escolas 

brasileiras. 
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Neste sentido, temos a consciência da necessidade da realização de mais pesquisas que 

permitam produzir mecanismos para a adaptação e construção de protocolos que facilitem o 

entendimento e a aplicação da estratégia por parte de nossos professores. 
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ANEXOS 

Tabela 1. Módulo 1 da EMPNOS adaptado de Peters e Kitsantas (2010) 
Tópico: Ímãs Permanentes 

Aspectos da Natureza da ciência: Evidências empíricas são usadas para apoiar ideias na ciência 

Fase 1 

Observação 

Exemplo: eu gostaria de explicar as coisas em detalhes, para que outras pessoas 

pudessem entender minha exploração. Eu mediria a distância entre os ímãs quando 

a interação aconteceu. O ímã # 1 começou a se afastar do ímã # 2 quando 

aproximei o ímã # 2. Isso começou a acontecer quando os ímãs estavam a 1 cm de 

distância um do outro e continuaram à medida que se aproximavam. 

 

Fase 2 

Emulação 

 

1. Minhas observações descrevem o que vejo, ouço ou sinto. 

2. Minhas observações são feitas de medidas com as quais outras pessoas podem 

concordar. Por exemplo, em vez de dizer "é grande", eu digo "O carro azul tem 20 

cm de comprimento" 

3. Minhas observações são claras para outras pessoas que não estão realizando 

este laboratório. 

4. Minhas observações vêm apenas dos meus cinco sentidos e não são inferências. 

5. Minhas observações podem ser usadas mais tarde para tirar conclusões. 

6. Minhas observações não são julgamentos sobre o que vejo, ouço ou sinto. 

Fase 3 

Autocontrole 

1. Suas observações são claras para outras pessoas? Explique porque você pensa 

assim. 

2. Verifique suas explicações contra suas observações. Eles fazem sentido juntos? 

Explique com um exemplo. 

3. Minhas observações são claras para outras pessoas que não estão realizando 

este laboratório. 

4. Minhas observações vêm apenas dos meus cinco sentidos e não são inferências. 

5. Minhas observações podem ser usadas mais tarde para tirar conclusões. 

Fase 4  

Auto-regulação 

• Outras pessoas podem entender sua observação fora de contexto? Como você 

sabe disso? 

• Sua observação é livre de qualquer julgamento? Explicar. 

• Suas observações são relevantes para o propósito da investigação? Explique 

como eles são. 

• Que grandes ideias (teoria) você usou para entender suas observações? 

• Que generalização você desenvolveu por causa de suas observações? 

• Como suas observações suportam essa generalização? 

• O que os cientistas entendem sobre sua generalização? 

• O seu pensamento sobre as observações se tornou mais como um especialista? 
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Resumo 
Pesquisa analítica descritiva de abordagem qualitativa e paradigma de pesquisa crítica sobre a 
possibilidade de transposição didática da Estratégia de Ensino Metacognitiva (EEM) denominada 
“Embedded Metacognitive Prompts Based on Nature of Science” (EMPNOS). Utilizou-se como 
estudo primário o artigo “The Effect of Nature of Science Metacognitive Prompts on Science Students’ 
Content and Nature of Science Knowledge, Metacognition, and Self-Regulatory Efficacy” de Peters e 
Kitsantas (2010). A estratégia analisada utiliza módulos de aprendizagem onde estão inseridos prompts 
(comandos) metacognitivos para direcionar o estudo de conteúdos científicos com base na Natureza da 
Ciência (NDC). De modo geral, abrangente e adequado ao ensino médio, entende-se Natureza da 
Ciência como o pensamento sobre como atua o cientista no seu trabalho de fazer ciência e como esta 
atividade pode influenciar e ser influenciada pela sociedade. O objetivo deste trabalho foi analisar os 
aspectos teóricos da pesquisa primária e relacioná-los com a descrição dos passos necessários para a 
realização da estratégia. Nesta perspectiva também foram avaliadas as possibilidades de aplicação da 
EMPNOS especificamente na escola de ensino básico no Brasil. Os resultados apontaram que as 
teorias explicitadas sobre NDC, metacognição e autorregulação apresentaram o embasamento 
necessário para a produção de protocolos sobre a EEM estudada e sua utilização, nas escolas 
brasileiras. Também foi detectada a possibilidade de adaptação da estratégia de acordo com as 
necessidades do professor. No entanto observamos falta de articulação entre os comandos 
metacognitivos e os conteúdos científicos, além de ausência da descrição detalhada das tarefas 
desenvolvidas durante a aplicação da estratégia.  

 Palavras-chave: Metacognição; Autorregulação; Estratégias metacognitivas; Natureza da ciência.    
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Resumo 

O presente trabalho traz reflexões sobre possibilidades curriculares relacionadas à disciplina educação 
física. Discute teorias referentes a esse componente curricular, bem como a implementação do mesmo 
no ambiente escolar em uma unidade de ensino da zona rural e também na universidade através de 
aulas relacionadas a um projeto de extensão. O primeiro artigo “Currículo, Educação Física e BNCC” 
contextualiza as teorias curriculares da educação física em três grandes grupos: tradicionais, críticas e 
pós-críticas. Mostra também resumidamente como esse conteúdo está organizado dentro da BNCC. Já 
o segundo artigo “Educação Física a partir da perspectiva dos alunos em uma escola da zona rural de 
Juiz de Fora” traz reflexões de como o componente curricular educação física é percebido pelos alunos 
de uma área da zona rural da cidade de Juiz de Fora/MG. Buscou-se discutir, a percepção dos alunos 
sobre as aulas de educação física, os saberes e culturas vivenciados visando compreender quais sentidos 
são atribuídos a estas aulas pelos discentes.  Reflete sobre a construção do currículo e sua adequação ao 
espaço rural assim como sua eficiência face às singularidades culturais locais. Finalizando as discussões 
aqui empreendidas o artigo “Abordagem lúdica da dança com crianças: reflexões do envolvimento com 
a prática” buscou discutir sobre o envolvimento de crianças pequenas em atividades lúdicas de dança 
em um projeto de extensão universitária. Entende-se que os achados da pesquisa contribuíram para a 
compreensão do currículo de formação em educação física como um conjunto de experiências que 
deve contemplar diversos tempos e espaços formativos e reflexivos acerca da profissão. Estando assim 
organizados, os três trabalhos se complementam caminhando da teoria a prática dentro do componente 
curricular educação física. 

Palavras-chave: Educação Física; Currículo; Prática Docente. 

CURRÍCULO, EDUCAÇÃO FÍSICA E BNCC 

Anderson José de Oliveira – PJF 

INTRODUÇÃO 

Falar sobre currículo é algo repleto de nuances e significados. Traçar que caminhos seguir 

remete a falar também sobre visões de mundo, crenças, aonde se quer chegar e de que forma se quer 

chegar. 

Assim também se faz a trajetória da educação física escolar. Ela passou por inúmeras 

transformações desde sua inserção em terras brasileiras. Inicialmente chamada de ginástica, 

posteriormente com enfoque principal no esporte de rendimento até chegar a metodologias mais 

humanistas.  

Na atualidade essas discussões ganham força, pois foi introduzido no ambiente escolar um 

currículo que deverá ser seguido em todo território nacional, a BNCC. Tal documento foi 

construído contando com a contribuição da sociedade civil, possuindo duas versões provisórias até 

chegar à definitiva, publicada no ano de 2017. Tal base servirá de fundamento para a construção de 

currículos de todas as instituições de ensino no território nacional. Sendo assim, é necessário 
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conhecer o que essa base traz em suas diretrizes, buscando uma compreensão de seus pressupostos, 

procurando entender como essas mudanças poderão afetar a vida dos professores Brasil afora. 

Mesmo não sendo objetivo do presente artigo uma discussão mais profunda sobre a BNCC, trago 

informações que julgo importantes, trazendo também reflexões sobre a educação física escolar e 

como esse conteúdo está descrito nesta base. Sendo a educação física um conteúdo obrigatório 

segundo a LDB/1996 (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), penso ser importante 

discutir o passado, o presente e o futuro desse componente curricular. 

CURRÍCULO QUANDO NASCE ESPALHA IDEIAS PELO CHÃO 

Segundo Lopes & Macedo (2013), há bastante tempo, estudos curriculares têm trazido 

definições distintas sobre o que é currículo. No entanto há um aspecto comum em relação a tudo 

que está sob essa denominação: “a ideia de organização, prévia ou não, de experiências/situações de 

aprendizagem realizada por docentes/redes de ensino de forma a levar a cabo um processo 

educativo”. (Lopes & Macedo, 2013, p.19). Convém destacar, no entanto, que qualquer conceito de 

currículo possui sentido parcial e está localizado historicamente.  

Silva (2019) divide as teorias curriculares em três grandes grupos: tradicionais, críticas e 

pós-críticas. As tradicionais não se preocupavam em fazer uma crítica mais radical aos arranjos 

educacionais existentes ou sobre as formas dominantes de conhecimento, ou ainda, em um aspecto 

mais geral, a forma social dominante. Seu foco estava nas formas de organização e elaboração do 

currículo, no como fazer. Eram referenciais de aceitação, ajuste e adaptação. 

 Como contestação das teorias tradicionais surgem as teorias críticas. Estas trazem para o 

campo curricular a discussão sobre a organização dos presentes arranjos sociais e educacionais. “As 

teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as teorias 

críticas, o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver 

conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz.” (Silva, 2019 p. 30). Mesmo não 

sendo exclusividade de análise, o marxismo embasava muitas dessas teorias, trazendo uma reflexão 

voltada à luta de classes. 

Já as teorias pós-críticas, segundo Silva (2019), surgem no intuito de afirmar que existem 

disparidades em relação a classes sociais, no entanto elas estão presentes também na cultura, 

gênero, raça, dentre outros marcadores sociais. Dentre as perspectivas pós-estruturalistas, temos o 

feminismo, o estudo étnico racial e o multiculturalismo. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA EM FOCO: CADÊ O CURRÍCULO QUE TAVA AQUI? 

Podemos dividir as teorias curriculares da educação física, assim como fez Silva (2019), nas 

categorias: tradicionais, críticas e pós-críticas. 

Em relação a essa primeira categoria, nota-se que ela se fez presente quando da 

implementação da educação física no Brasil, ainda no período Imperial. Segundo Oliveira (2004), 

neste período começa efetivamente a história da educação física no Brasil. Os primeiros livros 

traziam assuntos que nada lembram a educação física na atualidade, tais como eugenia, puericultura 

e gravidez. A educação física sofria influência de duas áreas. A médica, devido às diversas teses da 

faculdade de medicina que tratavam do tema educação física, e a militar, pelo fato de o exercício 

físico tornar-se obrigatório nas escolas militares.  

O modelo tradicional continuou em vigor e, em fins de 1930 e início de 1940, outras 

perspectivas de conhecimento sobre o corpo entram em voga sobrepondo-se a instrução militarista. 

O esporte é amplamente difundido na sociedade, consequentemente também nas escolas brasileiras. 

(BRACHT, 1999) 

As aulas de educação física assumiram os códigos esportivos do rendimento, da competição, 

comparação de recordes, seleção de talentos, exclusão, regulamentação rígida e a racionalização de 

meios e técnicas. 

 Continuando a trajetória dessa disciplina, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais da 

disciplina Educação Física (1997), já no período pós 1964, o tecnicismo influenciou fortemente o 

sistema educacional brasileiro. Foi o período de difusão de cursos técnicos profissionalizantes e a 

educação era vista como o caminho para a formação de mão de obra qualificada. 

 Nos anos de 1970, o governo militar investiu na Educação Física com intuito de formar um 

exército de jovens fortes e saudáveis além de desmobilizar forças políticas oposicionistas. 

Estreitaram-se neste período histórico os laços entre esporte e nacionalismo. A iniciação desportiva 

passou então a ser um dos eixos fundamentais do ensino da Educação Física.  

 Este modelo entrou em crise na década de 1980.  

A entrada mais decisiva das ciências sociais e humanas na área da EF, processo que 

tem vários determinantes, permitiu ou fez surgir uma análise crítica do paradigma da 

aptidão física. Mas esse viés encontra se num movimento mais amplo que tem sido 

chamado de movimento renovador da EF brasileira na década de 1980. (BRACHT, 

1999, p.77) 
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A abertura política ocorrida no Brasil durante a década de 1980 permitiu que diversos 

profissionais da educação física produzissem uma crítica ao papel que a área havia historicamente 

desempenhado no país. A partir desse momento, surgiram novas teorias no trato do conhecimento 

relacionado à educação física, destacando-se na década de 1990, as teorias críticas no trato desse 

conhecimento. 

Dentre essas, destaca-se a perspectiva crítico-superadora. Ela surgiu a partir da obra de um 

grupo autodenominado “Coletivo de autores”, que, no ano de 1992, lançou o livro Metodologia do 

Ensino de Educação Física.  

Oliveira (2015), dialogando com esse coletivo, expõe que tal obra inspira-se no 

materialismo histórico-dialético de Karl Marx. Seus autores expõem que a reflexão pedagógica 

deve levar a um projeto político pedagógico que seja diagnóstico porque remete à leitura da 

realidade, judicativo porque julga a partir de uma ética voltada aos interesses de uma classe social e 

teleológico porque aponta um caminho de transformação da realidade. Tal proposta curricular 

afirma que o Brasil é composto por diferentes classes sociais de interesses antagônicos. Sendo 

assim ela se coloca a favor dos interesses das camadas populares. 

Oliveira (2015) segue dizendo que os autores da metodologia crítico superadora consideram 

a educação física uma prática pedagógica que trata de um conhecimento denominado de cultura 

corporal, formada por atividades expressivas como a dança, o esporte, o jogo e a ginástica. 

Dessa forma, a materialidade corpórea foi historicamente construída, existindo assim 

uma cultura corporal advinda de conhecimentos socialmente produzidos e acumulados 

no decorrer da história, os quais precisam ser retraçados e ensinados para os 

estudantes das instituições escolares. É necessário, então, que o discente possua a 

compreensão de que o homem não nasceu pulando, arremessando, jogando. As 

atividades corporais foram edificadas em determinados períodos históricos como 

resposta a desafios ou necessidades humanas. (OLIVEIRA, 2015 p.31-32) 

O grande mérito dessa obra “é a elucidação da dialeticidade da dimensão cultural do corpo e 

do corpo na cultura e mais, particularmente, no reconhecimento da atividade humana que produz tal 

dimensão e, ao mesmo tempo em que produz a si mesmo, é produzido por ela” (Souza Junior et al, 

2011, p. 408). 

Outra pedagogia de viés Marxista, criada por Dermeval Saviani, que destaco aqui é a 

pedagogia histórico-crítica. Segundo Saviani (2000) torna-se necessário lutar contra a degradação 

do ensino oferecido as camadas populares. Para que isso aconteça é necessário focar a atenção aos 
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conteúdos ministrados na escola, pois o dominado precisa tomar para si aquilo que os dominantes 

detêm, sendo tal fator essencial para sua libertação. O autor segue dizendo que a escola tem a 

função de socializar o saber sistematizado. A existência desta instituição está vinculada a 

apropriação de elementos que possibilitem o acesso ao saber elaborado, sendo necessário criar 

maneiras para efetivar esse processo. É preciso organizar e sequenciar o saber de modo que as 

crianças passem a dominar o conhecimento oferecido pela escola.  

Tal metodologia foi apropriada por um grupo de professores de Juiz de Fora, produzindo-se 

o livro Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Física. Tal obra não obteve a mesma repercussão 

do livro que sistematizava a pedagogia crítico-superadora. No entanto, ela se refere a uma iniciativa 

de professores atuantes nas redes de ensino de Juiz de Fora em sistematizar um conhecimento 

relacionado à educação física escolar. Por isso destaco alguns pontos dessa obra.  

O referido livro, escrito em 2013, aborda os pressupostos criados por Saviani organizando-

os para tratar de conhecimentos relacionados à educação física escolar. Nos dois primeiros 

capítulos, há discussões a respeito da função da escola na atualidade e fundamentos teóricos e 

metodológicos para o ensino da disciplina educação física de modo a promover uma reflexão crítica 

sobre a cultura corporal. A partir do terceiro capítulo, são feitas reflexões a respeito de seis temas da 

cultura corporal: jogos e brincadeiras, ginástica, esportes, dança, luta e circo.  

Dentro da perspectiva curricular pós-crítica, temos Marcos Garcia Neira. Ele se utiliza do 

multiculturalismo crítico e dos estudos culturais para propor um currículo cultural da educação 

física.  

Segundo Neira (2016), o multiculturalismo crítico, levando em conta a desorganização 

contemporânea do capitalismo, deverá comprometer-se, nas esferas que vão do local ao mundial, 

com a transformação. Os defensores da referida pedagogia não têm pretensões de neutralidade, 

sendo que o autor acima, citando Kincheloe e Steinberg, expõe que a desigualdade de classe, 

mesmo sendo uma preocupação do multiculturalismo crítico, não é a única categoria, pois ela 

interage com a etnia, com o gênero e com outros marcadores sociais.  

No que se refere ao trato do conhecimento relacionado à educação física escolar, os 

multiculturalistas críticos reafirmam o princípio de que um bom ensino é aquele que 

considera seriamente a vida dos alunos abrindo espaços para a diversidade de etnias, 

classes sociais e gêneros das populações estudantis. O que se propõe é que os 

educadores investiguem e recuperem as experiências dos estudantes, analisando seus 

saberes sobre as práticas corporais e as formas com as quais suas identidades se inter-
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relacionam com essas manifestações. O multiculturalismo crítico insiste que os 

professores aprendam a empregar essas experiências de tal maneira que sejam 

respeitadas por toda a coletividade. (NEIRA, 2016, p. 18) 

Santos & Brandão (2018), dialogando com Neira, expõem que o currículo cultural da 

educação física, proposto pelo referido autor tem, dentre outros, os pressupostos de reconhecimento 

da diversidade e promoção do diálogo entre as culturas. Outro aspecto relevante é o de considerar as 

práticas corporais como mecanismos de identidade dos indivíduos, utilizando os conhecimentos que 

os alunos levam para a escola, tendo como objetivo a obtenção de transformações sociais.   

As teorias expostas até aqui são possibilidades metodológicas no trato do conhecimento 

relacionado à educação física escolar. Tais referenciais provavelmente embasam a prática de 

professores no Brasil, refletindo assim, a visão de mundo desses educadores. 

E ESSA TAL DE BNCC?  

Desde a Constituição de 1988, pensava-se na construção de um currículo comum para todo o 

Brasil. Tal pretensão foi reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/1996). Segundo Neira & Souza Junior (2016), no início do presente século, o governo do 

Brasil publicou documentos orientadores para os ensinos médio, fundamental e infantil e, em 2014, 

o Plano Nacional de Educação (PNE) mencionou a importância de um documento dessa magnitude. 

A BNCC teve duas versões provisórias antes da definitiva publicada no ano de 2017 e 

servirá de fundamento obrigatório para todos os currículos no território nacional. Na construção 

dessa base foram feitas consultas públicas que eram disponibilizadas no site do MEC.  

A terceira versão, que passou a excluir o ensino médio em razão da aprovação da Lei 

13.415 de 2017 –, resultou do trabalho de uma nova equipe – comitê gestor –, 

formalizada pela Portaria n. 790, de 27 de julho de 2016, em articulação com os 

relatórios disponibilizados por Consed e Undime. Ressaltamos que tal comitê foi 

composto apenas por secretários atuantes no MEC, ficando sob sua responsabilidade a 

convocação da equipe de redatores da terceira versão. A última etapa aconteceu após a 

entrega da terceira versão ao Conselho Nacional de Educação (CNE) que se 

responsabilizou pela realização de audiências públicas – nas cinco regiões do Brasil – 

para debate sobre o documento (realizadas entre 07 de julho e 11 de setembro de 

2017). Dessas audiências, conduzidas por membros do CNE, participaram alguns 

convidados específicos e também foram abertas vagas para o público amplo, porém a 

participação deste estava condicionada à capacidade de lotação do local. Após as 
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referidas audiências e debates entre os membros do CNE, o documento foi aprovado 

(não por unanimidade, pois recebeu 3 votos contrários) e, finalmente, homologado 

pelo MEC, em 20 de dezembro de 2017. (SOUZA 2018 p. 104-105) 

Segundo essa versão da BNCC, aprovada em 2017, durante a educação básica, as 

aprendizagens essenciais devem concorrer para proporcionar aos discentes o desenvolvimento de 

dez competências. Estas são definidas como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores, pleno exercício da cidadania e mundo do trabalho. Como exemplo das competências temos: 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

(Brasil, 2017 p. 9) 

Segundo Brasil (2017), as etapas de escolarização possuem componentes curriculares 

contidos nas áreas do conhecimento. Essas áreas estão divididas em:  

• Linguagens: composta pelos conteúdos educação física, língua portuguesa, arte e 

língua inglesa; 

• Matemática; 

• Ciências da Natureza: ciências; 

• Ciências Humanas: geografia e história; 

• Ensino Religioso 
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Observa-se que na BNCC cada área do conhecimento apresenta aprendizagens essenciais 

denominadas de habilidades. Sendo um currículo direcionado por competências, os conteúdos são 

chamados de objetos de conhecimento, organizados em unidades temáticas.  

Segundo Brasil (2017), cada área do conhecimento estipula competências específicas que 

devem ser desenvolvidas no período de nove anos. Essas últimas expressam como as dez 

competências gerais se mostram nessas áreas. Em áreas como Linguagem e Humanas, há a 

definição de competências específicas do componente (língua portuguesa, educação física, história 

etc.) para serem trabalhadas pelos alunos no decorrer dessa etapa de escolarização. 

Dentre esses componentes, a educação física aparece na BNCC definida como o  

componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de 

codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades 

expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da 

história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da 

cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal 

ou de um corpo todo. (Brasil, 2017, p. 211)  

Tal disciplina está dentro da área de linguagens. Sobre essa área, o referido documento diz 

que as atividades do homem se dão mediadas por diferentes linguagens, dentre elas, a verbal, 

corporal, visual, sonora e digital. Por meio dessas práticas, os indivíduos interagem consigo e com 

os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nesse convívio, estão entrelaçados conhecimentos, 

atitudes e valores culturais, morais e éticos.  

Essa inserção acima referida se justifica pelo fato de as práticas corporais serem textos 

culturais suscetíveis à leitura e produção. Elas estão organizadas em seis unidades temáticas, sendo 

elas: brincadeiras e jogos, danças, esportes, ginásticas, lutas e práticas corporais de aventura. Esses 

conteúdos são distribuídos tendo em vista as competências para cada bloco. No entanto, existem 

aqueles que não são trabalhados em todos os blocos.  

A BNCC (2017) propõe dez competências específicas para a educação física, sendo os 

conhecimentos das práticas corporais competências e habilidades articulados com oito dimensões 

do conhecimento. São elas: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, 

construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. 
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POR ENQUANTO... 

O presente artigo apresentou diferentes possibilidades no trato do conhecimento que vão de 

teorias tradicionais, passando pelas críticas até chegar às pós-críticas. Como disse anteriormente, é 

muito provável que diferentes professores no Brasil adotem as pedagogias aqui explicitadas para 

fundamentar sua prática docente1. Acredito que essas práticas correspondam à visão de mundo 

desses professores. Sendo assim, um professor preocupado principalmente com a transmissão do 

conteúdo, focado em normas e técnicas provavelmente adotaria uma pedagogia tradicional. 

Seguindo o mesmo raciocínio, um professor preocupado em valorizar a cultura de seus alunos, e 

considerar no ambiente escolar discussões que passam pela etnia, gênero, classe social dentre 

outros, provavelmente adotaria uma perspectiva pós-crítica.  

A partir dessa suposição penso que a entrada da BNCC na educação propicia novos 

elementos para que os professores organizem sua prática pedagógica. Fica difícil precisar o que 

mudará a partir da aplicação desse documento. Será que a BNCC realmente será a base de todos os 

currículos no Brasil ou apenas um referencial fictício? De que forma ela influenciará a prática dos 

professores? Essa proposta curricular auxiliará na melhora da qualidade da educação nesse país? 

Penso que nesse momento sobram dúvidas e somente o tempo poderá responder a todas elas. 

REFERÊNCIAS  

BRACHT, Valter. A Constituição das teorias pedagógicas da educação física. Cadernos Cedes, ano XIX, nº 48, 
Agosto de 1999.  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 
1988. Brasília, DF, Senado,1998. 

______. 1996. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diário Oficial da União. Brasília, nº 248, 23/12/1996. 

______. 1997. Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação física: Ensino de primeira à quarta série). Brasília: 
MEC/SEF. 

______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília-DF; 
MEC; CONSED; UNDIME, 2017. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física – São Paulo: Cortez, 1992. 

NEIRA, Marcos Garcia; SOUZA JÚNIOR, Marcílio. A Educação Física na BNCC: procedimentos, concepções e 
efeitos. Motrivivência v. 28, n. 48, p. 188-206, setembro/2016. 

NEIRA, Marcos Garcia. O multiculturalismo Crítico e suas contribuições para o currículo da Educação Física. 
Temas em Educação Física Escolar. Rio de Janeiro. v.1 jan/ jun. 2016. 

 
1 Sobre prática docente ver CRUZ, Giseli Barreto da. A prática docente no contexto da sala de aula frente às 
reformas curriculares. Educação em Revista, n. 29, p. 191-205, 2007. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1711 

OLIVEIRA, Anderson José de. Educação Física e Pedagogia Histórico-Crítica: olhares sobre a prática docente em 
uma escola pública de Juiz de Fora. Dissertação (mestrado acadêmico) – Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação, 2015. 

OLIVEIRA, V. M. O que é Educação Física – São Paulo: Brasiliense, 2004.  

REIS, Adriano de Paiva...[et al.], organizadores. Pedagogia histórico-critica e Educação Física. Juiz de Fora: Editora 
UFJF, 2013. 

SANTOS, Marcio Antonio Raiol dos; BRANDÃO, Pedro Paulo Souza. Base Nacional Comum Curricular e 
currículo da Educação Física: qual o lugar da Diversidade cultural? Horizontes, v. 36, n. 1, p. 105-118, jan./abr. 
2018.  

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 33 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. – (Coleção Polêmicas de 
Nosso Tempo, v. 5) 

SOUZA, Alice Moraes Rego de, et al. Uma análise discursiva da BNCC antes e depois do golpe de 2016: educação 
para o combate às discriminações? Cad. Letras UFF, Niterói, v. 29, n. 57, p. 97-116, 2o semestre 2018. 

SOUZA JÚNIOR, M. et al. Coletivo de autores: a cultura corporal em questão. Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte, v. 33, p. 391-411, 2011. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3 ed, 11 reimp. – 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019. 

Resumo 

O presente artigo traz informações sobre teorias curriculares bem como sua articulação com a 
disciplina educação física. Inicialmente é feito, tendo como referência Silva (2019), uma divisão das 
teorias curriculares em três grandes grupos, sendo eles: tradicionais, críticas e pós-críticas, trazendo 
também elementos essenciais que compõe essas teorias. Posteriormente, foi usada essa classificação 
para denominar as teorias curriculares no trato do conhecimento relacionado à educação física. Foi 
feito uma contextualização histórica que vai desde a implementação deste componente curricular em 
terras brasileiras, ainda no regime imperial, passando pela ditadura militar, período em que as teorias 
tradicionais estavam em foco. É mostrado também, o domínio do tecnicismo na década de 1970 para 
contextualizar a abertura política ocorrida em 1980. Esta abertura proporcionou a ampliação das 
discussões nessa área e o surgimento de teorias críticas no trato do conhecimento dessa disciplina. 
Dentre essas merece destaque a metodologia crítico superadora. Tal teoria embasa-se no materialismo 
histórico dialético e propõe uma reflexão pedagógica voltada a luta de classes, colocando-se inclusive, 
em favor das classes menos abastadas. Em relação às teorias pós-críticas é relacionado Marcos Garcia 
Neira que propõe um currículo cultural da educação física embasado nos estudos culturais e no 
multiculturalismo crítico. Para finalizar as discussões relacionadas às possibilidades curriculares da 
educação física, foram feitas considerações sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 
Pretende-se, desta maneira, contribuir com a discussão de um assunto que é recente nos meios 
educacionais, a Base Nacional Comum Curricular articulando-a com um conteúdo obrigatório no 
território brasileiro, mostrando também as raízes históricas deste conteúdo.  

Palavras-chave: Teorias Curriculares; Educação Física; BNCC. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS ALUNOS EM UMA ESCOLA DA 

ZONA RURAL DE JUIZ DE FORA 

Rita de Cássia da Silva – EMG 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca compreender como o componente curricular educação física é percebido 

pelos alunos em uma escola de zona rural de tempo integral no município de Juiz de Fora. Nesta 

unidade de ensino são oferecidas as disciplinas curriculares para a educação infantil e para ensino 

fundamental I e II, além de oficinas para complementação da carga horária, dentre elas: oficina de 

capoeira, de dança, de esporte, de teatro, de música, de informática e oficina literária. O projeto 

político pedagógico da escola utiliza o plano municipal de ensino e os parâmetros curriculares 

nacionais como fundamentação e orientação para as disciplinas de modo geral, inclusive para a 

educação física. 

A escolha deu-se a partir da minha relação com aquela escola e pela especificidade do 

espaço rural. Trabalhei ali por um período de dois anos consecutivos com a disciplina de educação 

física e com a oficina de esportes. Neste período, chamou-me atenção o interesse manifestado pelos 

alunos frente às vivências proporcionadas nas aulas, como compreendiam os conteúdos tratados, 

quais elementos chamavam a atenção e o que levavam das aulas para seu dia-a-dia. Estaria o 

currículo e o plano municipal de ensino adequado às singularidades de uma escola da zona rural?  

Estaria conseguindo apresentar os elementos da cultura corporal de movimentos de uma forma 

significativa para estes alunos? Propus que alunos do sexto ao nono ano realizassem um trabalho 

para a oficina de esportes na forma de um texto narrativo. Nele deveriam contar como o esporte 

estava presente em suas vidas. Dos textos produzidos pelos alunos, emergiram depoimentos com 

forte carga afetiva que denunciavam tanto a repulsa pelo tema abordado como também certa 

indiferença em relação ao mesmo. Assim a partir de uma prática extracurricular de um conteúdo 

relacionado à educação física, foi abordado como esse componente é percebido e vivenciado pelas 

crianças. A partir desses textos, foi possível perceber a forma pela qual os alunos compreendem o 

esporte: alguns alunos relacionaram ao esporte algumas brincadeiras, tais como: “três corta”, 

carrinho de rolimã e piques como sendo seus “esportes” favoritos. A ênfase recaiu, principalmente, 

sobre o futebol, a queimada e o voleibol, consideradas como as modalidades esportivas mais 

praticadas nas aulas.  
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 Busquei, a partir de então, focalizar o olhar do aluno na tentativa de compreender a sua 

relação com os saberes veiculados nas aulas de educação física. Apesar de considerar falas dos 

alunos estando eles no ambiente extracurricular, o enfoque do presente trabalho se deu no âmbito 

curricular. O que a aula de educação física representa, então, para o aluno?  

À luz da obra de Bernard Charlot sobre a teoria da relação com o saber, procurou-se 

identificar, por meio deste estudo, a atribuição dada pelo aluno às aulas de educação física, de uma 

maneira geral.  

A TEORIA DA RELAÇÃO COMO O SABER 

A relação com o saber pode ser entendida como uma relação do sujeito com o mundo, nas 

relações com o outro e consigo próprio. Assim, nas palavras de Charlot, a relação com o saber pode 

ser definida como 

O conjunto das relações que um sujeito estabelece com um objeto, um “conteúdo de 

pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma 

situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., relacionados de alguma forma ao aprender 

e ao saber – consequentemente, é uma relação com a linguagem, com o tempo, relação 

com a atividade no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo 

mesmo, mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação (CHARLOT, 

2000, p. 45). 

No contexto dessa teoria, o saber, para Bernard Charlot, engloba tudo aquilo que é 

aprendido pelos sujeitos. Entretanto, o autor chama a atenção para o fato de que o saber não é 

apenas algo que o sujeito se apropria em termos de informação ou de conhecimento; é, 

fundamentalmente, uma relação que se constrói.  

A noção de relação com o saber abarca também uma relação com o aprender. E o aprender, 

na perspectiva de Charlot, apresenta-se sob quatro diferentes figuras denominadas “figuras do 

aprender”. São elas: objetos-saberes, representados por objetos com saberes agregados, como em 

documentos escritos, por exemplo; manipulação/uso de objetos refere-se ao controle instrumental 

ou domínio de instrumentos/objetos, como utilizar um secador de cabelos, por exemplo; a figura do 

aprender domínio de atividades envolve a aquisição de habilidade na realização de um saber, como 

andar de bicicleta ou saber ler. Percebam aqui que podemos relacionar, em algumas situações, duas 

“figuras do aprender” a uma mesma ação: o andar de bicicleta requer que se tenha a 

manipulação/uso de objetos associada à figura de aprender atividades. Por último apresentamos 
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ainda a figura do aprender dispositivos relacionais, que seria a utilização de condutas e/ou 

procedimentos nas diversas formas de interação social, por exemplo, demonstrar ou não 

sentimentos pessoais, utilizar de sutileza em determinadas situações, etc.. (CHARLOT, 2000). 

Nessa teoria, Charlot destaca o desejo e a disposição que algumas pessoas apresentam para 

determinados aprendizados. Assim, o conceito de relação com o saber implica o de desejo – desejo 

pelo outro, desejo pelo mundo, desejo de si próprio, e o desejo de saber (ou de aprender). Por isso é 

importante proporcionarmos aos nossos alunos experiências significativas na relação do aprender e 

com o saber, pois, para um saber fazer sentido, possuir alguma significação, ele tem que 

provocar/mobilizar um desejo; o desejo é a mola de mobilização para as relações que se 

estabelecem com os diferentes saberes.  

Os alunos para quem o saber tem, ao que parece, “um sentido e um valor como tal”, 

são os que conferem um sentido e um valor ao saber-objeto sob sua forma 

substancializada; o que supõe relações de um tipo particular com o mundo consigo e 

com os outros (CHARLOT, 2000 p.64) 

Charlot (2000) explica ainda que a relação com o saber comporta três dimensões: a 

dimensão epistêmica, que diz respeito ao modo de apropriação das “figuras do aprender”; a 

dimensão identitária, referente ao modo como o sujeito se relaciona consigo e com o outro para 

construção de sua identidade, levando-se em conta história do sujeito, a sua concepção de vida, os 

seus referenciais sócio culturais, a imagem de si; e a dimensão social, que remete ao contexto das 

relações socioeconômicas e culturais). 

Ao se refletir sobre o ensinar e o aprender na educação física escolar, as proposições dessa 

perspectiva teórica apresentam importantes contribuições, especialmente no momento do professor 

pensar o seu planejamento, a definição dos objetivos e dos conteúdos a serem ensinados, a maneira 

como abordará os conhecimentos referentes à sua disciplina e mesmo o trato que deve dispensar ao 

seu aluno. O professor não pode ignorar os sentidos/significados que os alunos atribuem aos 

conhecimentos que são abordados na escola; não pode negligenciar o fato de que o processo de 

ensinar e aprender pressupõe o estabelecimento de relações e que ele (o professor) possui um papel 

determinante sobre a forma como os alunos apropriar-se-ão dos saberes e os usos que farão ou não 

dos mesmos.  
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CAMINHOS DA PESQUISA  

O presente estudo envolveu vinte e dois alunos da única turma do nono ano do Ensino 

Fundamental, regularmente matriculados e frequentes às aulas. A opção por envolver alunos de uma 

única turma foi proposital, tendo em vista os seguintes aspectos: o delineamento qualitativo da 

investigação e o prazo exíguo para realizá-la.  

O enfoque qualitativo busca compreender a perspectiva dos participantes sobre os 

fenômenos que os rodeiam, aprofundar suas experiências, ponto de vista, opiniões e 

significados, isto é, a forma como os participantes percebem subjetivamente sua 

realidade (SAMPIERE, 2013, p.376). 

É importante destacar que a escola acolheu muito bem a realização desta proposta de estudo. 

No primeiro contato, apresentei os termos de consentimento livres e esclarecidos para obter 

autorização formal para o desenvolvimento desta pesquisa no âmbito da instituição escolar e 

também por parte dos alunos e dos seus responsáveis. Expliquei aos alunos como acontece uma 

pesquisa e o papel do pesquisador e do pesquisado para que eles compreendessem um pouco dos 

caminhos da pesquisa científica, seus princípios éticos e a necessidade dos termos de consentimento 

assinados por todas as partes, garantindo, inclusive, o sigilo de identidades. Todos os alunos leram 

os termos de consentimento e queriam responder de imediato ao questionário. Recomendamos que 

levassem para casa e explicassem aos pais o teor da pesquisa caso houvesse dúvida na leitura do 

documento. Combinamos com a turma retorno à escola para recolher os documentos relacionados à 

pesquisa e realização de um grupo focal. 

Apesar do agendamento prévio e da colaboração da direção em enviar um lembrete na 

véspera do nosso encontro com a turma, no segundo encontro com os alunos recebi os questionários 

preenchidos, mas somente quatro alunos se dispuseram a participar da dinâmica proposta. 

O questionário, enquanto instrumento de pesquisa, foi empregado como forma de se obter, 

de forma objetiva e ampla, informações relativas à dimensão da vida sociocultural e econômica dos 

sujeitos participantes desta pesquisa, a saber: com quem moram; escolaridade dos responsáveis; 

distância entre residência/escola; formas de deslocamento no trajeto da escola; grau de satisfação 

com a escola; acesso a espaços e formas de lazer; acesso à internet; dentre outros aspectos. Por 

meio do questionário também foi possível identificar tanto aqueles alunos que demonstravam 

empatia pelas aulas de Educação Física como também aqueles que manifestavam certa rejeição por 

tal disciplina. Este questionário foi composto por dezesseis questões que variavam entre perguntas 
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do tipo aberta, mista e fechada (SAMPIERE, 2013). Foram distribuídos vinte e dois questionários e 

todos os alunos devolveram-no respondido.  

Já o grupo focal, enquanto técnica de pesquisa apresentou-se como uma possibilidade 

potencialmente interessante na realização desse estudo nos instigando a experimentar, pois, por 

meio dela, seria possível explorar a temática em questão a partir da riqueza das interações 

discursivas dos alunos no momento da coleta de dados. Os participantes de um grupo focal são 

sujeitos qualificados para a discussão; nessa estratégia de coleta de dados, busca-se apreender 

elementos discursivos e expressivos. O mediador, por sua vez, é o sujeito que deve conduzir as 

discussões sem interferir nas respostas, tornando possível que os participantes ressaltassem suas 

vivências, suas experiências cotidianas ao se depararem com as temáticas (GATTI, 2005). 

Para a realização do grupo focal, foi desenvolvida uma estratégia que contou com a 

utilização de frases, palavras-chave e imagens que pudessem ser associadas pelos participantes à 

disciplina Educação Física; tal estratégia foi concebida como forma de deflagração das discussões, 

pois receávamos que a realização do grupo focal fosse dificultada por uma possível inibição/timidez 

dos alunos participantes. Assim, foram preparados envelopes caracterizados com imagens diversas 

(adesivos) e bem chamativas para guardar os temas que seriam tratados no decorrer da atividade. 

Dentro destes envelopes foram colocadas imagens, palavras e frases sugestivas para deflagrar a 

discussão.  

Antes do início da atividade, os envelopes foram espalhados sobre a mesa. Os quatro alunos 

participantes foram convidados a entrar na sala e escolheram os seus assentos. Inicialmente, 

explicamos como seria realizada a dinâmica; informamos também que a atividade estava sendo 

gravada por áudio e imagem e que o material seria utilizado somente para fins desta pesquisa. Os 

alunos demonstraram certo constrangimento por nunca terem tido uma experiência desse gênero, 

especialmente pelo fato de estarem sendo filmados. Fomos dialogando e, ao longo do trabalho, eles 

ficaram mais à vontade com a situação. Foi informado aos alunos que cada um deles poderia, no 

decorrer da atividade, escolher um envelope e falar sobre o seu conteúdo. Os alunos observaram os 

envelopes, expressaram curiosidade sobre os mesmos e por identificação com as imagens fizeram 

suas escolhas. Ao abrir seus envelopes demonstraram surpresa pela sua temática, ficando por uns 

instantes estáticos e em silêncio; em seguida, solicitaram a troca de envelopes.  

O grupo focal teve a duração de aproximadamente uma hora, considerando os momentos da 

organização e da explicação da atividade e o encerramento da gravação do vídeo. O vídeo 
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produzido tem duração de quarenta e quatro minutos e foi o material básico utilizado para 

transcrição. 

Para realizar a análise do grupo focal foi necessário, primeiramente, proceder à transcrição 

da gravação desse evento. Em seguida, recorreu-se à análise de conteúdo (BARDIN, 1995), que 

reúne um conjunto de técnicas de análise das comunicações a partir de procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo.  

O QUE REVELARAM OS ALUNOS 

Em síntese, as informações obtidas através do questionário possibilitaram, dentro de certos 

limites, retratar os sujeitos participantes desse estudo. A análise dos dados possibilitou colocar em 

evidência algumas das características desse grupo, revelando, sobretudo, as suas particularidades. 

A análise do conteúdo extraído do grupo focal foi traçado paralelamente ao que pude 

perceber no questionário sociocultural, buscando apresentar neste trabalho os momentos mais 

relevantes da pesquisa. Orientei a discussão com base na sequência de frases, palavras-chave e 

imagens que foram sorteadas ao longo do desenvolvimento do grupo focal, problematizando e 

dialogando com a “teoria da relação com o saber”, de Bernard Charlot. 

Solicitamos aos alunos que escolhessem um dos envelopes dispostos sobre a mesa 

determinando quem seria o primeiro a falar. O primeiro envelope continha a seguinte frase: 

“Educação Física e seu dia-a-dia”; os primeiros instantes foram de silêncio entre os participantes e 

nossa intervenção foi necessária. Questionei o que pensavam daquela expressão e se já haviam 

pensado sobre a mesma. Várias reações foram manifestadas pelos alunos naquele momento. A 

aluna mais velha do grupo, que aqui será chamada de “Aluna Alfa” foi a primeira a responder:  

Desde pequena, os dois dias da semana que tinha educação física era os que eu mais 

gostava. É necessário ter esse tempo assim pra... Nosso tempo para o corpo... tem 

gente que num tem tempo de fazer atividade física e quem estuda assim já tem nos 

dias certos né (...) e quem num gosta muito tem que fazer (Informação Verbal). 

Com esta fala, a aluna deu várias pistas de como é sua relação com os saberes da disciplina. 

Ela atribui à aula um valor, como algo positivo, que gera prazer; um espaço de cuidado com o 

próprio corpo. Como se aquele espaço/tempo da aula provocasse sua mobilização em sentido 

amplo. Este conceito é descrito por Charlot (2000): “Mobilizar é por recursos em movimento. [...] é 

também engajar-se em uma atividade originada por móbiles, porque existem boas razões para fazê-
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lo” (p. 55). Desta forma, ela ao estabelecer uma relação com esse aspecto do saber produziu-se um 

sentido e um significado para o mesmo.  

Ainda sobre a mesma frase sorteada, outras duas alunas (que aqui serão chamadas de Beta e 

Gama) se pronunciam de forma oposta à fala da primeira colega. A aluna Beta disse que até gosta 

das aulas de Educação Física, masque só participa de vez em quando. Já a aluna Gama foi bem mais 

enfática: “Eu não faço nada na aula de educação física. [...] eu fico à toa [...] Porque não gosto de 

jogar!” (ALUNA GAMA – informação verbal). Segundo Pinto e Vaz (2009), a falta de interesse 

pela educação física está associada à exclusão/auto exclusão de alunos; os autores sugerem que se 

invista na discussão de estratégias de ensino mais atraentes e que promovam a inclusão e evitem a 

exclusão. (PINTO, VAZ, 2009). Assim, a exclusão e a auto exclusão por parte daqueles alunos que 

se percebem pouco habilidosos corporalmente se reflete também nas relações interpessoais, 

distanciando-o do grupo no momento das aulas de Educação Física. Pinto e Vaz (2009), afirmam 

que para aprender, o aluno precisa estar presente efetivamente na aula. Se essa exclusão acontece, o 

aluno incorpora o não saber jogar ou o ser incapaz de aprender. E isso foi constatado no momento 

grupo focal. As falas de algumas das meninas revelaram a preferência em ficar de fora das 

atividades ou realizar apenas, de vez em quando, atividades que as interessam.  

O segundo envelope aberto trouxe uma fotografia com um grupo de crianças de quimono 

realizando uma luta (judô) e a expressão “briga x luta”. Perguntamos o que o grupo achava daquilo. 

O aluno foi taxativo: “Péssimo, num gosto disso!” (ALUNO ÔMEGA – informação verbal). 

Perguntamos então do que ele gostava. Respondeu: “Queimada, futebol e vôlei”. (ALUNO 

ÔMEGA – informação verbal). Uma das meninas participantes do grupo focal manifestou-se, 

dizendo que não concordava com aquele conteúdo nas aulas por ser uma forma de potencializar o 

lado “briguento” de alguns colegas, o que poderia colocar em risco outros alunos. Soubemos que o 

conteúdo lutas havia sido trabalhado com a mesma turma anteriormente. Ao refletir sobre isso, 

supomos que o tema lutas talvez tenha sido pouco significativo para esses alunos. Segundo Oliveira 

(2012) essa falta de sentido para os alunos implica também na desvalorização da Educação Física. 

Por outro lado, o conteúdo também pode ter despertado nestes alunos a lembrança negativa de 

situações vividas e relacionadas à violência no contexto escolar, criando uma ojeriza com relação ao 

mesmo. A violência na escola foi citada por três alunos no questionário sociocultural como uma das 

coisas que menos gostavam naquele ambiente. Pinto e Vaz (2009) apontam como um dos vetores de 

exclusão das aulas a crescente violência no contexto escolar. Na educação física ou no recreio, os 

corpos infantis e juvenis entram em contato podendo gerar manifestações de violência, reflexo de 
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uma sociedade desigual, autoritária e discriminatória. As outras duas alunas também se 

manifestaram, contrapondo o que havia sido apontado pelos colegas. Uma delas (ALUNA BETA) 

disse que já havia vivenciado as lutas anteriormente, principalmente o conteúdo de capoeira, além 

de já ter participado em trabalhos que definiam os conceitos de luta e briga. A última aluna a se 

manifestar sobre esse ponto (ALUNA ALFA), além de pontuar que a luta poderia servir para 

acalmar, ainda considerou a dimensão ética como parte daquilo que se aprende em uma luta. Estes 

depoimentos revelaram que o tema lutas, para essas alunas, teve uma significação diferenciada. A 

relação estabelecida aqui foi diferente a partir daquilo que as alunas vivenciaram; cada uma, em sua 

singularidade, dialogou com o conteúdo, projetando o sentido que cabia a ambas. Ou seja, a partir 

das relações que cada uma estabelece com o mundo, foram atribuídos diferentes sentidos. 

Percebemos também algumas recorrências nas falas dos participantes, que são destacadas a 

seguir. A primeira foi o reconhecimento da educação física enquanto um momento de descontração 

na escola. Segundo Pinto e Vaz (2009), pais, professores e alunos compreendem que a educação 

física possui apenas uma função compensatória na vida escolar: seria o momento de dissipação do 

estresse provocado pelo trabalho reflexivo em outras matérias. Mas essa perspectiva pode se 

traduzir num dificultador da legitimação desta disciplina no currículo escolar. Observamos este 

aspecto nas falas: “Para mim é mais diversão” (ALUNA BETA – informação verbal); “Pra mim é 

importante” [a educação física], “quebra o gelo só de estudar” (ALUNO ÔMEGA – informação 

verbal); “Tem que ter uma hora de lazer” (ALUNA ALFA – informação verbal). Esta forma de 

reconhecer o espaço/tempo desta aula como um momento de descontração é uma forma de se 

relacionar com os saberes ali veiculados. A partir de leituras da “teoria da relação com o saber”, 

depreendemos que a relação estabelecida entre o sujeito e o contexto em que está inserido favorece 

seu aprendizado, a construção de sua identidade e ampliação das suas formas de relacionamento 

interpessoal. Enxerga-se aqui a dificuldade que a disciplina educação física encontra em se 

legitimar como parte do currículo da educação básica. Mesmo sendo a referida disciplina incluída 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dentro da área de linguagens, juntamente com 

componentes como português, língua inglesa e artes ela ainda é vista como algo mais próximo ao 

recreio da escola do que como uma disciplina que possui um conhecimento socialmente produzido 

e que deve ser transmitido pela escola. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1720 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização deste trabalho, pudemos compreender as diferentes relações 

estabelecidas pelos alunos com a disciplina Educação Física. Cada sujeito se relaciona com o saber 

de forma singular, relação que é influenciada pela sua construção histórico-social, pelo 

espaço/tempo que vivencia, pela cultura local e pelo momento econômico e político. As relações 

que estabelecem com os saberes e, portanto, com as práticas corporais são reveladores sobre a 

forma de apropriação desse conhecimento. A predisposição para se engajar na aula depende, em 

grande parte das vezes, do potencial de satisfação/prazer que a aula pode proporcionar.  
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Resumo 

O presente trabalho apresenta a intenção de compreender as relações estabelecidas pelos alunos do 
ensino fundamental com os saberes veiculados nas aulas de educação física em uma escola da zona 
rural no município de Juiz de Fora por meio de um estudo exploratório. O perfil do estudo é 
qualitativo (SAMPIERE, 2013) e os instrumentos utilizados para coleta de dados foram um 
questionário sociocultural e um grupo focal (BARDIN, 1995), com análise de conteúdo. Houve um 
diálogo com a teoria da relação com o saber proposta por Bernard Charlot. Objetivou-se perceber 
como a disciplina educação física vem se legitimando como parte do currículo na educação básica já 
que a referida disciplina esta incluída na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dentro da área de 
linguagens, juntamente com componentes como português, língua inglesa e artes. Como resultados, 
percebemos que os alunos atribuem às aulas diferentes sentidos; aproximam seus saberes à ‘prática’ e 
consideram o espaço/tempo das aulas como um momento de descontração e lazer. Denotou assim, 
que alguns discentes compreendem a educação física não como uma disciplina curricular e 
sistematizada, mas como um momento de liberdade, próximo ao que experimentam no recreio da 

http://books.google.com.br/books?id=AKU5AgAAQBAJ&%20printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=AKU5AgAAQBAJ&%20printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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escola, no qual inclusive, podem não participar. Ao concluir percebemos que cada sujeito se relaciona 
com o saber de forma singular, relação que é influenciada pela sua construção histórico-social, pelo 
espaço/tempo que vivencia, pela cultura local e pelo momento econômico e político. E também que 
predisposição para se engajar na aula depende, em grande parte das vezes, do potencial de 
satisfação/prazer que esta aula pode proporcionar. 

Palavras-chave: Educação Física. Saberes. Aluno. Escola de zona rural. 

ABORDAGEM LÚDICA DA DANÇA COM CRIANÇAS: REFLEXÕES DO ENVOLVIMENTO 

COM A PRÁTICA 

Deborah Cristina Keller Diégues – UFJF 

INTRODUÇÃO 

A origem do tema deste trabalho constituiu-se a partir da participação dos envolvidos no 

projeto de extensão “Oficina Lúdica”, realizado nas dependências da Faculdade de Educação Física 

e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual são desenvolvidas ações recreativas 

com crianças na faixa etária de quatro a dez anos, por meio da linguagem lúdica, artística e cultural 

e com base em propostas participativas. O projeto tem sua fundamentação teórica em três eixos: 1. 

As crianças como construtoras de cultura, distintos dos modos adultos (SARMENTO, 2003); 2. 

Jogar e brincar como necessidade e direito essencial da criança e se baseia principalmente nos 

critérios do International Council for Children’s Play – ICCP, ao postular a relevância do brincar 

para o desenvolvimento integral da criança como fonte de aprendizagem e desenvolvimento; 3. 

jogar e brincar: diferentes linguagens, eixo que tem o apoio das ideias de Loris Malaguzzi (2015), 

que entende a criança possuidora de muitas linguagens.  

As crianças fazem parte de um grupo social – a infância, criado por adultos na tentativa de 

reconhecer as singularidades delas na sua forma de ver e se relacionar com o mundo. Suas 

manifestações são através das brincadeiras e fantasias, tão presentes na infância e que contribuem 

para o desenvolvimento e formação do ser humano nessa fase. É nessas atividades e com linguagem 

própria que a criança faz cultura, interage e modifica o meio em que vive, construindo 

possibilidades, com uma identidade própria e com modo de vida distinto dos adultos, não sendo 

apenas mera receptora de influências. (SARMENTO e PINTO, 1997; TOMÁS e SOARES, 2002).  

Por estar presente em diversos ambientes – família, escola e trabalho, e considerar que o seu 

papel social se diferencia entre as épocas e locais, as infâncias não devem ser analisadas 

independentemente do seu contexto socioeconômico e político-cultural e, portanto, não se pode 

definir uma categoria universal, natural e homogênea de infância (TOMÁS e SOARES, 2002),  
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Para aprofundar no tema, apoia-se nas concepções de envolvimento propostas por Laevers 

apud Oliveira-Formosinho e Araújo (2004, p. 86), que o concebe como uma qualidade da atividade 

humana, reconhecido pela concentração e persistência, caracterizando-se pela motivação, atração e 

entrega à situação, pela abertura aos estímulos e intensidade da experiência, quer ao nível físico, 

quer ao nível cognitivo. 

A partir das reflexões apresentadas, este trabalho buscou analisar e refletir sobre o 

envolvimento e a participação das crianças, tendo como foco o contexto das aulas de dança 

vivenciadas por um grupo de crianças na faixa etária de quatro a seis anos de idade, participantes do 

projeto Oficina Lúdica no ano de 2015. Com a sistematização dos dados produzidos - observações 

das aulas, conversas com crianças e entrevistas com professores da Educação Infantil, elegeu-se 

categorias temáticas a partir de episódios destacados durante as intervenções. O critério para 

definição das mesmas é a sua contribuição para as reflexões sobre o envolvimento e a participação 

da criança em atividades lúdico-recreativas. 

METODOLOGIA 

A pesquisa, de natureza qualitativa e com elementos da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2011), foi realizada no projeto de extensão “Oficina Lúdica”, cujas atividades recreativas 

aconteciam nas manhãs de sábado e eram direcionadas a crianças de 4 a 10 anos, divididas em dois 

grupos. Para este trabalho, optou-se pela temática Dança com uma sequência de quatro aulas para o 

grupo das crianças menores, que tinham entre 4 e 6 anos. A partir de registro em videogravações e 

anotações das observações dos pesquisadores, selecionaram-se episódios das intervenções e sua 

análise foi complementada com a realização de entrevistas semiestruturadas com dois professores 

especialistas na Educação Infantil para discutir o envolvimento de crianças a partir dos episódios 

escolhidos. 

À luz da proposta de Análise de Conteúdo de Bardin2 (2011), elegeram-se categorias 

temáticas que contribuíssem para a discussão, a saber: 

a) Imaginário: nesta categoria, incluem-se episódios que envolviam a fantasia e a 

imaginação das crianças ao realizarem a prática;  

 
2 A Análise de Conteúdo de Bardin pode ser definida como um conjunto de instrumentos metodológicos, em constante 
aperfeiçoamento, que se presta a analisar diferentes fontes de conteúdos, verbais ou não verbais (2011).  
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b) Espaços, tempos, objetos: discute-se aqui como a interação das crianças com o espaço e 

os objetos foram determinantes para o envolvimento delas nas atividades realizadas;  

c) Afetividades: em diversos episódios, as crianças manifestam suas emoções nas 

brincadeiras e isso influencia na forma como elas lidam com aquele momento;  

d) Aprendizagem Significativa: durante as intervenções, as relações estabelecidas entre as 

crianças nas brincadeiras se mostraram relevantes e são discutidas nesta categoria.  

Estas categorias serão explicitadas a seguir. 

IMAGINÁRIO 

O imaginário se constitui na transposição do real, que é comum a todas as gerações, porém 

radicalizada pelas crianças, uma vez que é inerente ao processo de formação e desenvolvimento da 

personalidade e racionalidade de cada criança concreta, (SARMENTO, 2003).  

Durante as intervenções, algumas atividades tiveram como traço marcante a fantasia e o 

imaginário. Para Laevers apud Oliveira-Formosinho (2004), a verbalização da atividade, 

sentimentos e emoções pelas crianças pode representar, além da expressão corporal, o quanto ela 

está envolvida naquela vivência.  

Como exemplo, no quarto dia de intervenção, foi dito que as crianças iriam desenhar e que 

um lenço colorido seria o pincel; orientou que cada criança imaginasse uma tela grande e branca em 

frente a si, que deveria ser pintada com o lenço e do jeito que as crianças queriam. 

Nas falas dos entrevistados é possível notar uma perspectiva positiva atribuída às atividades 

que envolvem o imaginário infantil. Em uma das perguntas aos entrevistados, remeteu-se a 

descobertas e ações imaginativas durante as vivências: “Que na verdade não era um brinquedo [o 

lenço], é um material que, na fantasia deles, pode virar qualquer coisa. Vai virar um instrumento de 

mágica, vai virar um lenço, “Eu vou virar um árabe”, “Vou virar uma fada””. (ENTREVISTADO 

II) 

Oliveira (2009) se refere às atividades lúdicas como veículo para a exploração da 

competência e do desenvolvimento da criatividade, implicando a emergência de um produto novo, 

seja uma ideia, ou invenção original, seja a reelaboração e aperfeiçoamento de produtos ou ideias já 

existentes (MOZZER e BORGES, 2008, p. 297). Corroborando com essa ideia, evidencia-se a fala 

de um dos entrevistados neste trabalho: “(...) oportunizar a criação do diferente, de experimentar; 
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criatividade não é algo inato, criatividade é desenvolvida, ninguém nasce criativo”. 

(ENTREVISTADA I)  

Destaca-se, então, outro conceito associado ao processo criativo: a imitação. Ao imitar as 

ações de um colega, a criança internaliza as intenções do outro e assume o papel proposto por este 

(MAGALHÃES e PONTES, 2002, p. 118).  

Durante as intervenções deste trabalho, as crianças imitavam determinadas ações e isso 

acontecia ora por instrução das atividades, ora a imitação era espontânea por parte das crianças. No 

primeiro caso, propunham-se atividades de imitar animais - sapo, tatu, pássaro, personagens - índio, 

fada e outros fenômenos - furacão. Nas entrevistas, um dos professores ressalta: “Então, assim, o 

recurso da imitação, porque nessa faixa etária a imitação é muito presente pra eles. Eles fazem 

imitando o outro”. (ENTREVISTADA I)  

Ao brincar, a criança é atraída por aquilo que desperta alegria e prazer; ao longo da 

brincadeira, estes sentimentos contribuem para que construam novas situações ou modifiquem 

aquelas que são propostas inicialmente. 

ESPAÇOS, TEMPOS, OBJETOS 

A estruturação do espaço para a realização de atividades lúdicas deve contribuir para as 

interações da criança com o ambiente no momento do brincar, sendo fundamental o caráter 

exploratório (MAGALHÃES e PONTES, 2002, p. 235), uma vez que a criança desperta curiosidade 

pelo novo e desconhecido. 

O espaço utilizado para realizar as intervenções de dança foi uma sala de ginástica que 

possui equipamentos e materiais para este fim, sendo alguns selecionados para as atividades e 

utilizados com orientação. 

Entretanto, destaca-se o seguinte episódio: ao chegarem ao local para as atividades do 

segundo dia, as crianças brincavam com os materiais presentes na sala e, a partir disso, uma pilha 

de tatames, por exemplo, virava uma montanha de escalar. Ressalta-se a importância da 

ressignificação dos objetos pelas crianças durante as brincadeiras e que o educador deve estar atento 

às manifestações de interesse da criança pela atividade: “Igual você falou, a pilha de tatames foi 

mais chamativa ali naquele momento do que você impor uma atividade pra eles.” 

(ENTREVISTADO II)”  
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Quanto à disposição das atividades no tempo, Craidye e Kaercher (2018, p. 67) afirmam que 

é fundamental organizá-las respeitando diferenças individuais referentes ao tempo e ao ritmo de 

cada um para realizar as tarefas propostas. “As crianças não tem noção para mensurar tempo. (....) 

O tempo do outro é diferente do meu tempo”. (ENTREVISTADA I). 

É importante que o educador esteja atento a manifestações por parte da criança e às suas 

individualidades e necessidades, (CRAIDY e KAERCHER, 2018, p. 67), estas podem fazer com 

que o tempo e espaço planejado para as atividades sejam modificados, o que não minimiza a 

importância daquele momento. 

AFETIVIDADES 

Wallon (1959) afirma que a afetividade é dependente da ação de fatores orgânicos e sociais. 

Em suas próprias palavras, afirma que "os seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas 

circunstâncias sociais da sua existência, onde a escolha individual não está ausente." (WALLON 

1959, p. 288). 

A fala dos entrevistados mostra a forma como essa questão da afetividade pode ser influente 

no planejamento das intervenções com as crianças e na forma como devem ser conduzidas perante o 

comportamento de um que diverge do restante do grupo. “Vem pra sua aula com a sua afetividade 

aflorada, pode ter tido uma noite péssima em casa, cada um tem o seu... As suas questões pessoais 

que traz também.” (ENTREVISTADA I) 

Em alguns momentos das intervenções, torna-se notável como a afetividade reflete na forma 

como a criança lida com a atividade proposta e com outras pessoas.  

Para ilustrar estas afirmações, foi separado um episódio referente a uma das atividades deste 

trabalho, no qual uma das crianças seria o “chefe” da brincadeira e, em determinado momento, uma 

das crianças precisava deixar este papel para dar vez à próxima. No entanto, algumas se mostravam 

relutantes e chegavam a não participar mais da brincadeira. 

Como eles acham que eles são o centro das atenções, o centro do universo, se ele não 

é o centro, ele se afasta. Então tem que mostrar, trabalhar a questão da socialização é 

muito importante. Que ele é tão importante quanto os outros ali. (ENTREVISTADA I) 

Nesse sentido, concordamos com Filho (2011) quando afirma que a educação física pode 

utilizar de jogos e atividades lúdicas para trabalhar a afetividade e o controle do egocentrismo, 

evitando que transcendam para a fase adulta e dificultem as demais relações sociais. 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

O aprendizado pode ocorrer de diferentes formas, podendo a criança ressignificar objetos e 

recriar cenários de forma que aquilo faça sentido para ela (DE CONTI e SPERB 2001), adquirindo 

novas formas de pensar e agir (TASSONI, 2007).  

Um dos entrevistados citou um acontecimento que retrata a questão da ressignificação de um 

objeto ou atividade proposta: 

Uma vez eu cheguei pra dar aula com uma caixa de papelão grande, enorme a caixa, e 

cheia de bolas, muitas bolas: bola colorida, bola de futebol, de vôlei, montão de 

pequenininhas, grandes. A minha intenção era que eles brincassem com essas bolas. 

Então eu cheguei e joguei as bolas tudo assim no chão, da caixa. Eles brincaram com a 

caixa. Falei: não, tá limpo, tudo bem, pode, não precisa com as bolas, mas cuidado aí 

pra brincar com a caixa.  (ENTREVISTADO II) 

Durante as atividades realizadas no projeto, procura-se dar espaço à criança para que ela 

possa sugerir e/ou construir brincadeiras que surgem de acordo com sua própria vontade e 

criatividade. 

Dallabona (2004) destaca que brincar é sinônimo de aprender, pois o brincar e o jogar geram 

um espaço para pensar, sendo que a criança avança no raciocínio, desenvolve o pensamento, 

estabelece contatos sociais, compreende o meio, satisfaz desejos, desenvolve habilidades, 

conhecimentos e criatividade. 

CONCLUSÕES 

Ao longo da construção deste trabalho, buscou-se a reflexão do envolvimento da criança em 

atividades lúdicas propostas em um projeto de extensão, através de aulas com a temática Dança.  

Durante as aulas, a intenção era de que a criança não apenas realizasse as atividades como o 

planejado, mas que elas participassem e se envolvessem com construção daquelas brincadeiras. Tal 

participação e envolvimento aconteceram de diversas formas e foram influenciados por várias 

peculiaridades naquele ambiente. Através das videogravações, foi possível fazer uma leitura sobre 

esse contexto e retirar alguns episódios que se destacaram durante as aulas e que serviram de 

orientação para se discutir o envolvimento daquelas crianças enquanto realizavam uma prática de 

dança.  
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Dessa forma, este trabalho proporcionou a aproximação dos pesquisadores com os temas do 

envolvimento infantil a partir do contexto ao qual já estavam inseridos, oferecendo a oportunidade 

de ampliação dos estudos referentes à criança e também em relação a possibilidades de trabalho 

com conteúdos da educação física. Percebe-se que este componente curricular pode propiciar 

vivências significativas para as crianças, caso que no presente estudo, não passou despercebido por 

professores que acompanhavam o trabalho proposto na oficina de dança. Assim pode-se considerar 

a educação física como uma vivência que ultrapassa a prática desportiva, conceito tão difundido na 

mídia e que possui raízes históricas no período em que a educação física ainda sofria forte 

influência do Tecnicismo. 

É importante destacar que esta pesquisa não encerra as discussões que perpassam a 

participação da criança nas suas atividades, mas abre portas para que outros estudos ampliem o 

aprofundamento dessa temática. 
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Resumo 

Assumindo a relevância da participação plena da criança nas atividades que realiza e 
no meio no qual está inserida, este trabalho foi desenvolvido com o olhar voltado para 
intervenções elaboradas em um projeto de extensão universitária, cuja abordagem se baseia na 
autonomia das crianças e na construção cultural do brincar e das infâncias. O objetivo do estudo foi 
refletir sobre o envolvimento das crianças, com faixa etária de quatro a seis anos, nas vivências 
propostas, considerando que estes sujeitos são construtores de cultura e principais personagens do 
projeto supracitado, assim como sujeitos fundamentais para a composição do currículo formativo do/a 
professor/a de educação física durante a formação inicial. Apoiando-se em estudos relativos à infância 
e ao envolvimento, foram realizadas intervenções nas atividades do projeto com a temática “dança e 
ludicidade”. A partir do registro visual dessa experiência, separaram-se episódios que se destacaram 
durante as atividades desenvolvidas e procurou-se, juntamente com profissionais da área atuantes na 
educação física infantil escolar, discutir sobre os relatos e interpretá-los. A partir disso, utilizou-se da 
metodologia de análise de conteúdo de Bardin na discussão dos dados, que presume a estruturação de 
categorias temática relacionadas aos objetivos deste trabalho, à luz dos episódios que foram destacados. 
Considera-se como importância dessa pesquisa a dedicação em discutir sobre o envolvimento de 
crianças pequenas em atividades lúdicas de dança em um projeto de extensão universitária. Entende-se 
que os achados da mesma contribuíram para a compreensão do currículo de formação em educação 
física como um conjunto de experiências que deve contemplar diversos tempos e espaços formativos e 
reflexivos acerca da profissão. 

Palavras-chave: Educação Física; Envolvimento; Infâncias; Ludicidade. 
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Resumo 

A apresentação desta modalidade vai ao encontro dos trabalhos que vimos realizando nos últimos anos 
com o intuito de organizar o currículo escolar a partir da abordagem temática, temas geradores ou 
conceitos-chave desenvolvidos por Pernambuco, Delizoicov, Angotti (2012) e Lobino (2004) à luz dos 
pressupostos freireanos, vivenciados em escolas municipais de Vitória no Ensino Fundamental I e II e 
no Ensino Médio da rede estadual no Espírito Santo. Registra-se ainda que as experiências foram 
desenvolvidas em escolas distintas, e todas possuem em comum essa perspectiva ancorada na 
metodologia dos três momentos pedagógicos, a saber: problematização, organização e aplicação do 
conhecimento, proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2012). Nesta organização curricular, a 
disciplina não está na centralidade da organização curricular e sim as temáticas socioambientais e 
socioculturais que orientam o como ensinar (metodologia) e o quê ensinar (conteúdo), tanto em 
extensão e profundidade. Dessa maneira, a Abordagem Temática tem figurado como uma perspectiva 
de organização curricular e pedagógica inovadora, uma vez que propõe uma inversão da organização 
curricular conceitual, propondo uma organização curricular em que as questões socioambientais e 
socioculturais conclamam os saberes sistematizados (conteúdos disciplinares) para a compreensão da 
realidade instituída. Uma perspectiva arrojada, por carregar em seus fundamentos teórico-
metodológicos bases de um paradigma social e epistemológico afinados com uma ação transformadora 
da realidade material e concreta. Na especificidade da Educação Científica pressupõe o abandono de 
sua metodologia tradicional (empirista e de caráter reprodutivista) e propõe uma educação em Ciências 
crítica e transformadora, que não esvazia a escola em seu papel de promover o domínio dos saberes 
construídos historicamente, ao contrário, realiza-se como possibilidade de fortalecer a escola enquanto 
espaço de formação intelectual das classes populares.     

Palavras-chave: Currículo; Abordagem temática; Enfoque CTS/CTSA; Ensino de Ciências; Educação 
Básica. 

PROPOSTA DE ABORDAGEM TEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO: PROBLEMATIZANDO 

ALIMENTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

Evelyn de Oliveira Vieira – SEDU/ES 

Drean Guedis da Silva dos Anjos – SEDU/ES 

Maria das Graças Ferreira Lobino – IFES/ES 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo consiste em um relato de experiência acerca de uma intervenção 

pedagógica realizada com educandos do Ensino médio de uma escola pública estadual do município 

de Serra – ES. Parte desse relato foi apresentado durante o V Encontro de Pesquisa e Ensino de 

Física no ano de 2017.   

Na elaboração e desenvolvimento dessa proposta, tivemos como intuito buscar 

possibilidades de como elaborar/realizar práticas pedagógicas no Ensino Médio que pudesse aliar a 

estruturação curricular por abordagem temática e o ensino de conceitos físicos, tendo a temática 
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“saúde” como elemento central e transversal, a fim de promover a alfabetização científica dos 

educandos. 

A intervenção pedagógica foi elaborada a partir da temática “alimentação na adolescência 

com ênfase em distúrbios alimentares” em articulação com o conteúdo sobre unidades de medidas 

de Calor e Energia em aulas de Física investigando hábitos alimentares dos estudantes.  Já a 

metodologia de ensino foi organizada à luz de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2012) a partir 

dos pressupostos de Freire (1987) que sustenta que o processo de construção do conhecimento, deve 

partir de temas relacionados ao contexto do educando e de sua problematização inicial num 

processo dialógico entre educandos e educadores.   

A Abordagem Temática constitui-se como possibilidade de metodologia de ensino que 

busca relacionar aspectos cotidianos da realidade vivida pelos educandos a elementos conceituais, 

numa perspectiva problematizadora, visando desenvolver nos mesmos a criticidade e o exercício da 

curiosidade para que possam intervir na sociedade atual (DELIZOICOV, 2001; CARVALHO; 

ZANETIC, 2004). Nessa direção cabe salientar que a abordagem por meio de temas representa uma 

lógica distinta daquela contida na abordagem conceitual, de forma linear e fragmentada, que 

historicamente tem balizado a organização de currículos e programas de ensino (MUENCHEN; 

DELIZOICOV, 2014).    

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Problematizar a temática currículo nos leva a analisar os embates entre as maneiras de fazer 

do currículo prescrito, as chamadas políticas curriculares, e os currículos vividos dia a dia na escola. 

No trabalho em tela comungamos com Ferraço (2005) e sinalizamos que defendemos a concepção 

de que é preciso entender currículo em ação, e, por isso, “[...] não apenas práticas que se aprisionam 

à execução de currículos prescritos em políticas governamentais (FERRAÇO, 2005, p. 33)”.  

Assim, ao longo da história da legislação curricular brasileira, observamos nos últimos 20 

anos, diversas transformações ao modo de como enunciar o saber e fazer didático-pedagógico ao 

ensino da Ciências no ensino médio. Sob essa luz, temos como ponto de partida a presença do 

termo “Ciência” em nossa carta magna. Após, outras leis e normativas foram sendo redigidas pelo 

Ministério da Educação, respeitando todas as diferenças regionais, sociais, étnicas, raciais, entre 

outras. Documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, o Plano Nacional de 

Educação de 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 e documentos internacionais 

voltados para educação, serviram de direcionamento e fomento para a criação da Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC), publicada em duas etapas: a primeira em 2017, referente a Educação 

Infantil e ao Ensino Fundamental, a segunda em 2018, referente ao Ensino Médio. 

Nessa base curricular, determina-se que é de responsabilidade dos sistemas e redes de 

ensino, assim como das escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, 

incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que 

afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora (BRASIL, 2018), tais como: 

[...] educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009) [...] bem como saúde, vida 

familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, 

ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução 

CNE/CEB nº 7/2010, Grifo nosso).  

Especificamente na descrição da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a BNCC 

(2018) enuncia a importância da promoção da alfabetização científica dos educandos:  

[...] Todavia, poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos 

na resolução de seus problemas cotidianos (como estimar o consumo de energia de 

aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, ler e interpretar rótulos de 

alimentos etc.). Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação Básica – em 

especial, a área de Ciências da Natureza – comprometer-se com o letramento 

científico da população (p.547, grifo nosso). 

Na BNCC (2018), essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes 

curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las 

de forma contextualizada (p. 19-20). 

Ao longo das últimas décadas, embora existam ponto de consenso entre pesquisadores que 

dedicam seus estudos sobre diferentes abordagens curriculares e práticas pedagógicas, o 

desenvolvimento do currículo por abordagem temática ainda é um campo em permanente 

construção/reconstrução, notadamente na área das Ciências da Natureza devido ao enfoque CTS 

conforme indica (AULER; BAZZO, 2001; SANTOS; MORTIMER, 2002). 

Ao discutir Alfabetização Científica e Sustentabilidade, Lobino (2012, p.61), mostra que as 

temáticas transversais podem dinamizar e impulsionar a construção coletiva de currículos, 

problematizando dialeticamente a realidade vivida e possibilitando a desconstrução histórica da 

dicotomia Ciências da natureza e Ciências sociais, além de trazer a vida como eixo central e que 

faça sentido para educandos educadores.   Esta concepção é sustentada sob a égide da Res.02/98 
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emanada da Comissão de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação quando estabelece 

as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental. 

Nessa direção, defendemos nesse relato de experiência uma concepção de educação, 

currículo, prática pedagógica e avaliação emancipatório dialógico, baseada nos estudos de Paulo 

Freire e de pesquisadores ao ensino de Ciências que dialogam com a perspectiva freireana de 

educação, para anunciar possibilidades ao como fazer e construir ações didático-pedagógicas à 

Física no Ensino Médio, como etapa da Educação Básica e direito do educando. 

As contribuições de Paulo Freire nos ajudam a compreender aspectos relativos à discussão 

dos temas a serem priorizados no currículo. Freire (1987) discute que a conscientização do 

indivíduo ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o qual se traduz, numa 

proposta de educação libertadora, por meio do uso de “temas geradores”. Os temas, que têm sua 

origem na situação presente, existencial, concreta dos educandos e refletem as suas aspirações, 

organizam o conteúdo programático. Acerca disso, FREIRE (1987) esclarece que: 

[...] É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e 

povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento deste 

buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade.  É o 

momento em que se realiza a investigação do que chamamos de universo temático do 

povo ou o conjunto de seus temas geradores (FREIRE, 1987, p. 87). 

O tema se origina, portanto, nas relações dos homens com o mundo. Sendo assim, a 

orientação do autor é que se parta de situações locais para a análise de problemas nacionais e 

regionais (FREIRE, 2011).  

Nesse sentido, a estruturação dos currículos de CTS deve ser feita por meio de temas que se 

iniciem em problemas locais e se articulem posteriormente à dimensão global (SANTOS; 

MORTIMER, 2002). Esses temas lidam com problemas verdadeiros em seu contexto o real e 

buscam expor as potencialidades e limitações da ciência e tecnologia no que diz respeito ao bem 

comum. Ao contrário do ensino tradicional de Ciências, baseado em uma organização linear 

conceitual, o ensino CTS/CTSA se organiza por meio da abordagem temática, ou seja, a partir de 

temas de relevância social cuja abordagem busca as interações entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o ambiente (SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Segundo Aikenhead (2009), devemos 

partir dos temas sociais para os conceitos científicos e desses retornar ao tema. Dessa forma, a 

abordagem CTSA no ensino possui uma ênfase prática para se chegar à teoria, ao contrário do 

ensino clássico que enfatiza a teoria para se chegar à prática. 
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A abordagem de temas, baseados na perspectiva freireana no Ensino de Ciências, vem ao 

longo do tempo se tornando linha de pesquisa em Educação. Entre estas, destaca a metodologia 

Momentos Pedagógicos (MP) desenvolvidos por Delizoicov, Angotti (1992) que se configura como 

uma proposta de planejamento dialógico da abordagem temática, sendo organizados da seguinte 

forma: Problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992). 

PERCURSO METODOLÓGICO 

A intervenção consistiu na elaboração e aplicação de uma estratégia didática voltada para 

uma turma de 2º ano do Ensino Médio com 30 alunos de uma Escola Estadual do município de 

Serra – ES, sendo organizada em três etapas, num total de seis aulas. O planejamento da 

intervenção didática seguiu a metodologia dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1992), conforme o quadro do Anexo I. 

Iniciamos as atividades com a apresentação do vídeo “Unidades de medida” para uma 

melhor compreensão de que o ato de medir envolve uma comparação com um determinado padrão. 

A seguir, lemos e refletimos sobre um texto, projetado num slide, de uma aluna de quinto ano do 

ensino fundamental, o qual foi extraído do livro “Plantando conhecimento, colhendo cidadania” 

(LOBINO, 2004).  A partir da problematização do texto houve a percepção, por parte dos alunos, da 

existência de dois tipos de padrões na sociedade: do padrão de medidas na física (disciplina) e 

outros padrões que são impostos à população pelas mídias e pelos governos.   

Após essa problematização inicial, foi realizada uma atividade envolvendo a leitura nos 

rótulos das unidades de calor e energia, quilocaloria (Kcal) e quilojoule (KJ), bem como o exercício 

de conversão entre essas unidades de medida e divisão proporcional dos alimentos trazidos entre os 

integrantes dos grupos, conforme as porções especificadas nas embalagens. 

Por fim, como atividade extra classe, os grupos elaboraram um relatório tanto da atividade 

com rótulos como dos levantamentos de três dias de alimentação, cálculo de IMC e comparação da 

média dos dias anotados com a quantidade de quilocalorias recomendadas em conformidade com 

seus IMCs. A seguir, de posse das quantidades e tipos de alimentos consumidos pelos alunos, 

iniciamos uma problematização sobre distúrbios alimentares a partir de um vídeo sobre a 

adolescente mais obesa do mundo e outro sobre transtornos alimentares. A fim de aplicar o 

conhecimento adquirido, a partir de um vídeo sobre a ditadura da beleza imposto pelas mídias, e de 
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um debate de ideias relacionadas ao tema. Os alunos produziram um texto em grupos com o 

seguinte título “Padrões de beleza podem influenciar distúrbios alimentares entre adolescentes”.   

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Desde o início da intervenção os estudantes interagiram bastante nos grupos e com a 

professora nas mediações pedagógicas, favorecendo a troca de significados em torno da temática 

abordada.  

Observamos nos textos produzidos indícios de compreensão da relação padrões de beleza e 

transtornos alimentares, como no trecho “Os padrões estão ficando cada vez mais altos...cada vez 

mais gente está se mutilando para chegar no corpo ideal. E não estão vendo que estão se perdendo 

nesse caminho, tomam remédios para se livrarem da comida, vomitam e desenvolvem diversas 

formas que só prejudica a saúde”.  

Avaliamos como qualitativo o uso dos vídeos com temas relacionados ao contexto de 

vivência dos educandos (Freire, 1987) e a familiaridade com que os jovens têm com a tecnologia. 

Carrano (2010) afirma:  que a tecnologia e o meio digital fazem parte da linguagem da juventude 

atual, e que se faz necessário a entrada dessa prática didática na escola, compreendendo que o 

jovem com essa iniciativa, constrói identidade com a escola, por se familiarizar com aquilo que 

pratica fora do horário escolar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta intervenção pedagógica teve como objetivo elaborar e aplicar uma estratégia didática 

voltada para o ensino médio com atividades sobre distúrbios alimentares, relacionando o sistema de 

medidas (unidades de calor e energia) com os hábitos alimentares dos estudantes. As observações 

feitas durante a aplicação desta intervenção didática mostraram indícios de um melhor 

entendimento quanto a compreensão do calor como energia, a conversão entre unidades de calor e 

energia presentes nas embalagens dos alimentos, bem como a percepção de aspectos relacionados 

aos padrões de beleza impostos pela mídia aos adolescentes que desencadeiam os transtornos 

alimentares. Dessa forma, entendemos que a inserção temas transversais ao currículo como “saúde” 

pode facilitar tanto o entendimento de conceitos físicos, como promover uma conscientização nos 

alunos de como padrões de beleza a eles impostos pela mídia pode desencadear transtornos 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1736 

alimentares prejudicando sua saúde física e psíquica, contribuindo assim para sua alfabetização 

científica.  

Todavia, as condições objetivas de trabalho na escola, via de regra, não permitem ou 

dificultam o planejamento e a aplicação desse tipo de metodologia de ensino, ainda que a BNCC 

(2018) indique a necessidade de se trabalhar de forma integradora no currículo os temas 

contemporâneos. Nesse sentido, precisa-se investir na reorganização curricular no Ensino de 

Ciências, notadamente e sobretudo por conta da fragilidade desse no Ensino Fundamental onde se 

prioriza o ensino de Biologia. Ainda há a necessidade de investimentos em processos de 

alfabetização científica, na formação de professores de Ciências (inicial e continuada) e, sobretudo, 

no ensino de uma ciência sustentável.  
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ANEXOS   

Anexo 1. Quadro da aplicação da intervenção pedagógica 

Momento 

pedagógico 

Tema Atividades\instrumentos de pesquisa utilizados Quantidade 

de aulas 

Pri

meiro 

Momento 

(Pro

blematização 

Inicial) 

O que é um padrão de 

medidas? 

“Problematizando o 

padrão de medidas e 

relacionando ao padrão 

de beleza imposto pela 

mídia ao adolescente” 

● Apresentação do vídeo “Unidades de 
medida” 

● Apresentação de um relato de um estudante 
sobre padrões de medida relacionando com os 

padrões de beleza da sociedade 
● Debate no grande grupo 

01 aula 

Segundo 

Momento 

(Organização 

do 

Conhecimento) 

Quanto estou me 

alimentando? 

● Realização de um lanche coletivo em sala de 

aula com alimentos industrializados com rótulos; 

● Atividade envolvendo a leitura nos rótulos 

das unidades de calor e energia quilocaloria (Kcal) e 

quilo joule (KJ), bem como o exercício da conversão 

entre essas unidades de medida; 

● Interdisciplinaridade com Matemática na 

compreensão das porções descritas nos rótulos e na 

divisão proporcional dos alimentos entre os 

componentes do grupo. 

● Realização de um levantamento individual de 

03 dias de alimentação com as quantidades ingeridas 

de cada alimento e respectivos valores energéticos em 

Kcal; 

● Cálculo da média calórica dos três dias de 

alimentação; 

● Cálculo do IMC de cada estudante; 

● Pesquisa na internet da quantidade de 

calorias recomendadas de acordo com o IMC de cada 

aluno; 

● Comparação da média dos 03 dias com a 

quantidade de calorias recomendadas para avaliação 

se o aluno está se alimentando acima ou abaixo do 

recomendado. 

● Produção de um relatório em grupo com 

todas as atividades solicitadas. 

03 aulas 
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Adolescência e 

alimentação: 

Transtornos 

alimentares 

“Quais são as 

implicações para a saúde 

do adolescente dos 

distúrbios alimentares?” 

● Exibição de um vídeo sobre a obesidade 

● Apresentação de um vídeo sobre transtornos 

alimentares na adolescência 

● Debate sobre as questões levantadas no vídeo 

sobre os distúrbios alimentares e os resultados 

descritos nos relatórios do momento anterior a fim de 

verificar se os alunos estão fora do “peso” ideal, bem 

como a qualidade e a quantidade de sua alimentação 

diária. 

● Elaboração de um texto 

● Exibição de um vídeo sobre alimentação 

saudável na adolescência 

02 aulas 

Terceiro 

Momento 

(Aplicação do 

Conhecimento) 

Padrões de beleza na 

adolescência 

● Vídeo sobre o padrão de beleza 

● Reflexão sobre o padrão de beleza imposto 

pela mídia aos adolescentes 

● Produção de texto em grupos 

01 aula 

Fonte: Dados dos autores 

Resumo 

Este trabalho descreve um relato de experiência cujo objetivo foi de elaborar e aplicar uma estratégia 
didática a partir da temática alimentação com ênfase em distúrbios alimentares em articulação com o 
conteúdo sobre unidades de medidas de Calor e Energia em aulas de Física investigando hábitos 
alimentares dos estudantes.  Para tanto, foi elaborada uma estratégia didática em uma turma de 2º ano 
de ensino médio de uma escola estadual do município de Serra – ES. A estratégia didática foi 
organizada à luz de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2012) a partir dos pressupostos de Freire 
(1987) que sustenta que o processo de construção do conhecimento, deve partir de temas relacionados 
ao contexto do educando e de sua problematização inicial num processo dialógico entre educandos e 
educadores. A abordagem temática representa uma lógica distinta daquela contida na abordagem 
conceitual, de forma linear e fragmentada, que historicamente tem balizado a organização de currículos 
e programas de ensino As observações feitas durante a aplicação desta intervenção didática mostraram 
indícios de um melhor entendimento quanto a compreensão do calor como energia, a conversão entre 
unidades de calor/energia presentes nas embalagens dos alimentos bem como a percepção de aspectos 
relacionados aos padrões de beleza impostos pela mídia aos adolescentes que desencadeiam os 
transtornos alimentares. Dessa forma, entendemos que a inserção temas de forma transversal no 
currículo como “saúde” pode facilitar tanto o entendimento de conceitos científicos, como promover 
uma conscientização nos alunos de como padrões de beleza a eles impostos pela mídia pode 
desencadear transtornos alimentares prejudicando sua saúde física e psíquica, contribuindo assim com 
seu processo de alfabetização científica. 

Palavra-chave: Ensino de Ciências; Abordagem temática freireana; Alfabetização científica; 
Metodologia inter/transdisciplinar.  
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ENSINO DE CIÊNCIAS POR ABORDAGEM TEMÁTICA: DESAFIOS CURRICULARES PARA 

UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA 

Wellington Alves dos Santos – PMC-ES 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado do primeiro autor (SANTOS, 2015), inscrito 

no Programa de Pós- Graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) do Instituto 

Federal do Espírito Santo (IFES). Nessa pesquisa se vivenciou uma configuração integradora do 

currículo alinhada à busca pelo fortalecimento de uma consciência socioambiental calcada no 

princípio da garantia do direito de apropriação dos conhecimentos sistemático/científicos na escola. 

Ensaiou-se o desenvolvimento das disciplinas de Ciências e Matemática a partir dos eixos Educação 

Ambiental garantido no projeto político pedagógico (PPP) e Ambiente e Cidadania, atentando-se 

para o conceito de ambiente totalidade na esteira de Milton Santos (LOBINO, 2010). 

A pesquisa está vinculada ao projeto de Extensão Alfabetização Científica no contexto da 

cidadania socioambiental de Vitória/ES (ACS) em diálogo com o Educimat/IFES. O ACS possuía 

inspiração em metodologia do Programa Nacional de Formação de Educadores(as) Ambientais 

(ProFEA) do ano de 2006 e a força do processo de formação do Coletivo Educador de Vitória/ES, o 

Coleduc. Uma ação que teve a cidade e a participação da comunidade, representada pelos diferentes 

sujeitos, organizações e instituições sociais, como dimensão vertebradora, desde a concepção à 

implementação da proposta (LOBINO, 2010). 

Um dos objetivos da pesquisa envolveu destacar dimensões do Ensino de Ciências por 

Abordagem Temática (DELIZOICOV, ANGOTI E PERNAMBUCO, 2002) e suas contribuições 

para a constituição de uma Educação e um Ensino de Ciências que pudesse favorecer uma formação 

intelectual mais orgânica dos educandos, na EMEF TAN em Vitória/ES. Duas ações acompanhadas 

na escola com duas professoras de Ciências Naturais e uma de Matemática foram fundamentais 

para a construção dos dados ao redor desse objetivo. Com a professora de Ciências do turno 

matutino foi possível acompanhar e contribuir com o projeto “Saneamento Básico e 

sustentabilidade”, e com as professoras de Matemática do turno matutino e a professora de Ciências 

Naturais do turno vespertino contribuímos com o desenvolvimento da “Oficina Cheiros e Sabores 

com Matemática e Ciências Naturais”, ações que propiciaram evidenciar dimensões do Ensino de 
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Ciências por Abordagem Temática. Neste artigo, compartilha-se as reflexões construídas no 

trabalho com os temas Saneamento Básico e Sustentabilidade. 

ABORDAGEM TEMÁTICA PARA UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR TRANSFORMADORA 

A escola é o lugar formal em que a educação constituída como processo de formação 

humana com base na cultura produzida historicamente pela espécie humana se efetiva. É, pois, a 

escola que deve promover essa formação, este é o seu fundamento, e é para isso que surge no 

contexto social. O ensino e a garantia da apropriação dos saberes sistematizados historicamente são 

processos vertebradores da educação escolar, por isso precisam acontecer como o máximo de 

excelência, de qualidade, para uma formação digna e integral dos sujeitos. Vale destacar que o 

conhecimento escolar tem sua gênese na produção científica, metódica, elaborada. Firma-se que o 

seu objetivo é promover a apropriação dos saberes científicos, filosóficos e artísticos, que 

favorecem a reelaboração dos saberes de senso comum (SAVIANI, 2012;2013). 

Nesse bojo, as temáticas transversais como eixo organizador de currículo favorecem o 

caráter orgânico e dialético no processo do ensino e da aprendizagem em Ciências. Assim sendo, 

“as temáticas transversais sugerem uma subversão da/na estrutura curricular, na qual a vida em suas 

manifestações e relações seja centralidade no processo educativo,”. As disciplinas nessa conjuntura 

são instrumento de “releitura de mundo” e, por isso, precisam se adaptar aos temas, códigos 

representantes desse mundo, e não o contrário (LOBINO, 2012, p.58). 

Em Delizoicov, Angoti e Pernambuco (2002) a abordagem temática é definida como uma 

“perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com base em temas, com os quais 

são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação 

científica da programação é subordinada ao tema” (p. 189). Muda-se, nesse sentido, a lógica da 

organização, o conteúdo deixa de ser uma finalidade apenas para a verificação nas avaliações 

disciplinares, são organizados para serem apropriados e concretizar o processo de superação 

(FEREIRE, 2011) ou ruptura (DELIZOICOV; ANGOTI;PERNAMBUCO, 2002) dos 

conhecimentos prévios, a cultura primeira, para um conhecimento mais rigoroso, epistêmico, 

sistemático, uma cultura elaborada, uma compreensão alargada do objeto de conhecimento, os 

temas. 

Assim, a vinculação do trabalho educativo às contradições da realidade vislumbra 

transformações e uma nova organização curricular que implica uma nova lógica de objeto e sujeito 

no processo de conhecimento como aspectos filosóficos e metodológicos presentes no escopo da 
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prática metodológica com base nos temas. Um movimento que confere uma dinâmica ativa ao 

processo de apropriação dos saberes. 

PERCURSO METODOLÓGICO: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DA PROPOSTA  

As primeiras vivências com a Abordagem Temática na escola pesquisada aconteceram na 

aproximação com a professora de Ciências Naturais do turno matutino e de seu Projeto Saneamento 

Básico e Sustentabilidade (PSS). A tarefa foi de acompanhar e contribuir com a reorganização das 

ações já desenvolvidas em uma primeira fase do projeto no ano de 2013. Várias ações tinham um 

sentido prático, mas uma atividade em especial, a produção de sabão utilizando o óleo doméstico 

descartado figurou como fundamental para vincular as discussões em torno dos temas aos 

conhecimentos científicos que os alunos da turma de nono (9º) ano, foco da atenção desta pesquisa, 

deveriam se apropriar. Esse foi o desafio assumido junto à professora, uma vez que o projeto 

abrangia mais turmas para as quais outras ações foram direcionadas. 

Definidas as ações, realizou-se também a redução temática (DELIZOICOV; ANGOTI; 

PERNAMBUCO, 2002). Inicialmente, o projeto pretendia o desenvolvimento de três tópicos 

programáticos (TP): Atendimento de água; Tratamento de esgoto; Coleta de lixo. Articulados aos 

TPs, os aspectos conceituais (conteúdos/conceitos científicos) foram desenvolvidos seguindo a 

metodologia dos momentos pedagógicos: problematização, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTI; PERNAMBUCO, 2002).  

Com o caminho de estudos dos temas já traçado, e que foi percorrido de maneira 

diferenciada em cada turma, por questões relacionadas ao tempo de pesquisa e ao universo amplo 

de turmas que foram comtempladas pelas ações do projeto, acompanhou-se o desenvolvimento das 

ações com a turma de 9º ano com os conteúdos: efluentes, eutrofização, substâncias químicas, 

misturas, e reações químicas.  

REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS 

No desenvolvimento das ações e aulas, adquiriu-se consciência da importância do projeto, 

de sua ousadia e das condições desfavoráveis. A materialidade da prática escolar, que na escola era 

influenciada por outras instâncias e dimensões, inviabilizaram muitas ações e outras poderiam ter 

sido melhor desenvolvidas. Este foi o primeiro dos desafios enfrentados no processo de trabalhar 

pedagogicamente com os temas, outros também se destacaram: a falta de um planejamento 
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sistemático, contínuo e coletivo, a falta de disponibilidade e de acesso facilitado aos espaços e 

materiais, entre outros.  

O início da problematização dos temas, problematização presente em todos os momentos do 

processo, com o intuito de articular as vivências dos alunos e fortalecer a percepção dos problemas 

e a necessidade de transformação da prática social, ocorreu a aplicação de um questionário 

diagnóstico. Em seguida, todos apreciaram o filme Saneamento Básico, uma produção brasileira. 

De modo geral, a compreensão a respeito do conceito de saneamento básico da turma 

expressa no questionário relacionou-se à prestação dos serviços de “fornecimento de água tratada” e 

“coleta e tratamento de esgoto”, outros de maneira mais ampliada referiram-se também à “coleta de 

lixo” e “limpeza das ruas”. Houve também os que declararam não saber. Não houve de modo geral 

nas respostas a vinculação do saneamento básico com as questões ambientais, sustentabilidade e de 

saúde da população. A partir desse momento, estabeleceu-se o diálogo coletivo, de maneira formal, 

já que conversavam sobre o acontecimento das atividades. 

Para direcionar o debate, apresentou-se a eles a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Com 

ela, destacou-se o conceito oficial de saneamento básico e seus princípios fundantes: o 

“abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente”. Ela possibilitou 

esclarecer sobre os quatro serviços garantidos por lei, ampliando as concepções e relacionando-as 

com a questão da sustentabilidade socioambiental. O questionamento sobre a qualidade dos serviços 

prestados no bairro trouxe as contradições sociais para a aula com a contribuição de todos. Esse 

momento foi bastante instigante para falar, para expor suas concepções acerca das questões de 

saneamento básico do bairro. 

Após a discussão explorando as questões de saneamento, buscou-se articular o conceito de 

Sustentabilidade. Ao indagar sobre o significado de sustentabilidade, o conhecimento já adquirido 

do assunto e qual a relação com o Saneamento Básico, este aparentou ser um termo mais distante 

deles, só alguns arriscaram dizer “algo sobre cuidar do meio ambiente”, outros assumiram que não 

sabiam. Houve um pouco de dificuldade em ajudá-los a pensar nessa relação, então, usou-se na 

argumentação como exemplo, o fato de não ocorrer um tratamento adequado do esgoto e a 

possibilidade da poluição das águas dos rios e a degradação dos recursos naturais. No questionário 

ficou evidente o desconhecimento do sentido de sustentabilidade pela maioria dos alunos, muitos 

foram os que expressaram não saber e o desejo por conhecer. Poucos foram os que expuseram suas 
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ideias sobre o conceito, e os que fizeram tinham certa consciência da importância e concepções 

ainda restritas aos aspectos mais conservacionistas.  

Nesse quadro, cientes das limitações dos alunos com relação aos temas, o desafio, além de 

propiciar uma compreensão mais alargada, era vincular as discussões e as questões trazidas pelas 

temáticas à apropriação dos conteúdos de uma maneira diferenciada, mais motivadora e instigadora 

da atividade intelectual, com ações teórico-práticas. Para isso, a atividade de produção de sabão 

com óleo de descarte doméstico, coletado pelos alunos na comunidade, figurou como um 

instrumento muito importante. 

Assim, após a discussão coletiva e direcionada por nós a respeito dos temas, propomos essa 

atividade. Antes, lembrou-se que era uma atividade já realizada pela professora em outros 

momentos na escola. Nesse contexto, logo foi possível perceber a proximidade com a atividade, 

muitos expressaram que a mãe, o pai e os vizinhos produziam sabão. Foi então enfatizado junto a 

eles que o fazer sabão, dessa vez, seria para nos aproximar ainda mais das temáticas e aprender os 

conteúdos, os saberes envolvidos nessa atividade e previstos para o trimestre. 

Como questão inicial, e aqui mais uma vez a problematização se torna momento pedagógico 

em Delizoicov, Angoti e Pernambuco (2002), foi colocado no quadro a seguinte pergunta: “Quem 

retira a sujeira, o sabão ou a água?” Antes mesmo que se dirigir à turma para apresentar a questão, 

as hipóteses começaram a surgir. 

Para confirmar as hipóteses, percebeu-se que era necessário conhecer de maneira mais 

detida as substâncias, ou melhor, os ingredientes que compunham as receitas para a produção de 

sabão. E, assim teve início o processo de aprofundamento dos conteúdos por meio das três (3) 

receitas construídas no quadro com os alunos. Nessa energia de querer saber mais dos alunos, 

envolvidos na “redescoberta” da atividade de produzir sabão, constatou-se que as receitas tinham 

algumas substâncias que apresentavam algumas características em comum e que estavam presentes 

nas três receitas, ou seja, repetiam-se. Os conceitos de orgânico e inorgânico, não previstos no 

planejamento, iniciaram uma discussão interessante (o que era um ser orgânico e inorgânico, o que 

era orgânico e o que era inorgânico nas receitas), sinalizando muitas dificuldades de compreensão. 

De maneira dialógica questionando-os, apropriaram-se dos conceitos. 

As diferenças e semelhanças das substâncias foi motivo para iniciar os estudos sobre 

Átomos e Evolução dos modelos atômicos, conteúdo do próximo encontro. A evolução dos 

modelos atómicos e a tabela periódica contendo os “elementos que formam todas as coisas” foram 

apresentadas por meio de slides. Nessa atividade, reforçou-se as características diferentes dos 
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átomos (de massa, elétrons, prótons e nêutrons) e, por conta disso, a diferença entre as coisas, entre 

os materiais, lembrando-os sempre das temáticas e da relação delas com essa atividade. 

Com a questão em aberto, foram organizadas algumas leituras coletivas e uma atividade 

com as substâncias das receitas para aprofundar a apropriação dos conceitos. Foram feitas leituras 

de um texto explorando as características químicas das substâncias presentes nas receitas, a história 

de expropriação da natureza, mas não foi possível desenvolver a atividade prevista com o estudo 

teórico das substâncias dentro do tempo previsto. Destaca-se a abordagem de conceitos de Química 

Orgânica, que via de regra só aparece no Ensino Médio e superior, evidenciando mais uma vez o 

caráter fortalecimento do processo pedagógico da abordagem temática. 

Nesse momento, as condições materiais da prática escolar impuseram novamente alguns 

gargalos. Algumas faltas da professora, um breve afastamento por conta de demandas do mestrado 

e do trabalho pessoal e, ainda, a dificuldade de comunicação com a professora inviabilizaram um 

trabalho contínuo e mais sistematizado. O previsto era que o trabalho com as receitas e o 

aprofundamento do conhecimento das substâncias fosse feito antes da realização da oficina de 

produção de sabão, o que não foi possível. Após duas semanas de afastamento, no retorno havia a 

notícia de que a oficina seria realizada naquela semana em virtude da 11ª Semana Estadual de 

Ciência e Tecnologia em que trabalhos desenvolvidos pela escola seriam apresentados/divulgados. 

Nesse tempo, a professora trabalhou os conteúdos com atividades do livro de didático com a turma. 

A realização da Oficina de produção de sabão, amaciante e alvejante significou um 

momento muito importante para esta pesquisa por proporcionar a constatação do currículo e um 

desejo, ainda que implícito, de subversão dele pela comunidade escolar. Na atividade, os alunos 

estiveram envolvidos de maneira bastante ativa, pais participaram e alguns sujeitos externos à 

escola, como um integrante da comunidade que ministrou as oficinas, significou, ainda que 

incipiente, certa possibilidade de abertura da escola para os saberes para além de seus muros e um 

desejo por práticas mais sensíveis aos sujeitos que atende. Mas, revelou também a pouca 

organicidade, a falta de uma cultura de organização sistemática pensada na formação dos alunos 

diante de suas dificuldades/realidades sociais. 

Sendo assim, acredita-se que para além de destacar as dificuldades de planejamento e 

organização da atividade, ela contribuiu para demonstrar a disponibilidade e a vontade dos alunos 

no envolvimento de atividades com essa proposta, deixando aflorar a vontade de fazer, em querer 

conhecer mais sobre os fenômenos. Durante todo o processo, eles contribuíram, coletaram uma 

quantidade significativa de óleo na comunidade (nos dias anteriores às oficinas), outros 
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contribuíram com a professora cortando e colando letras nos cartazes para a divulgação, e na 

própria organização emergencial da oficina disponibilizando os materiais solicitados, limpando a 

área e tudo mais. 

A experiência intensificou o desejo de que toda essa vontade de fazer, participar, fosse 

sempre potencializada com uma efetiva apropriação dos saberes, principalmente os de ordem 

científica como direito, de forma que esses alunos progressivamente fossem criando uma maneira 

mais positiva de se relacionar com os saberes veiculados pela escola, significando e 

ressignificando-os a partir de questões, situações e saberes de sua realidade. Uma relação de 

formação intelectual desses alunos configurada em estreita relação com os saberes curriculares e 

contextos, contextos e saberes curriculares. Os alunos, pela empolgação, entusiasmo e dedicação 

com que participaram, comportamentos observados no desenvolvimento da oficina, ansiavam por 

isso. Acredito que se Escola estivesse como um todo, fortalecida nessa direção, com um trabalho 

trans/interdisciplinar, os resultados teriam sido mais significativos, com impactos sociais, sobretudo 

no conhecimento do que possuímos, no sentido de nos tornar não só exportadores de commodities, 

mas uma nação com autonomia científica e soberania política (LOBINO, 2010). 

Após a realização da oficina, em sala de aula, houve um momento para a avaliação da 

Oficina e uma fala de um aluno representou muito bem esse desejo por saber. A fala do estudante, 

que foi endossada pelos colegas, assinala o desejo em acompanhar de perto a atividade prática, para 

esclarecer e ampliar o que havia sido desenvolvido teoricamente em sala. Uma vez que a atividade 

foi planejada como instrumento para aprofundar os estudos teóricos, trazendo mais questões, 

sugerindo novas leituras, e orientando a construção de sínteses explicativas e de comunicação do 

desenvolvido e aprendido. A demanda da participação da escola na 11ª Semana Estadual de Ciência 

e Tecnologia interferiu no processo de realização sistemática da Oficina, pois foi realizada de 

maneira bastante aligeirada, o que não favoreceu o movimento de superação da lógica da opinião 

por uma compreensão mais elaborada e complexa das situações e dos fenômenos pelos alunos. 

Alguns ajustes foram se colocando ao programado. No entanto, não se deixou de realizar a 

atividade com o objetivo de aprofundar a apropriação dos conceitos que classificavam as 

substâncias das receitas quimicamente (prevista para acontecer antes da Oficina, após as aulas de 

leituras coletivas realizadas). Com isso, o destaque, mais uma vez, direcionou-se para a importância 

da aprendizagem de conteúdos científicos para a caminhada da vida escolar e acadêmica dos alunos, 

entendendo-os, ainda, como instrumento para a construção de uma cidadania socioambiental. 
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Nessa dinâmica desafiante de interferências internas e externas na dinâmica da escola se 

verificou algumas barreiras no trabalho com os temas que, segundo Delizoicov, Angoti e 

Pernambuco (2012), têm como princípios básicos: 

[...] uma visão de totalidade e abrangência da realidade; a ruptura com o conhecimento 

no nível do senso comum; adotar o diálogo como sua essência; exigir do educador 

uma postura de crítica, de problematização constante, de distanciamento, de estar na 

ação e de se criticar nessa ação; apontar para a participação, discutindo no coletivo e 

exigindo disponibilidade dos educadores (p. 166) 

Diante desses princípios, horizonte das ações, pensando em uma Educação em Ciências 

transformadora, alguns desafios surgidos em sala de aula estiveram envolvidos com a busca pelo 

desenvolvimento deles. Adotar o diálogo como essência do processo pedagógico, e, nesse sentido, 

colocar os alunos em pleno diálogo sobre os temas, sobre a realidade que vivenciam e sobre os 

conceitos científicos se apresentou como uma tarefa árdua. 

O diálogo sobre as temáticas encontrava como barreira a organização das outras disciplinas 

interferindo no processo de aprendizagem na disciplina de Ciências Naturais com o uso dos temas, 

indicando a falta de um estabelecimento de tempo suficiente para a realização das atividades. Mas, 

é possível perguntar, nessa situação, por que as discussões com os temas não chamavam a atenção 

desses alunos? Com certeza porque era uma atividade em que estava em jogo pontos para o 

semestre da outra disciplina, não havendo, portanto, condições favoráveis para que os alunos se 

voltassem aos temas em pauta. 

Os próprios alunos expressavam a falta de traquejo com o trabalho coletivo, participativo e 

dialógico. Comportamentos que são como indicativos de uma relação frágil nos aspectos da 

dialogicidade, pela falta de respeito com a fala dos colegas, do falar alto, do ato de gritar em sala, 

do respeito à opinião do outro. Ficou claro a fragilidade da cultura dialógica no sentido da conversa, 

da discussão sobre os temas e saberes diversos em sala de aula. 

Nesse contexto, novamente ficou claro de que o fortalecimento de uma cultura do diálogo 

crítico e coletivo em sala de aula, explicitando as contradições sociais, é tarefa árdua para um 

professor da e para as classes populares, que persiste na instituição desses espaços e momentos para 

que seus princípios sejam apropriados pelos alunos. Desse modo, os temas apresentaram-se como 

fundamentais para caminhar na direção da ampliação da cultura dialógica crítica na escola. 

Com Halmenschlager (2010), destaca-se ainda, a necessidade dos professores da escola de 

aprofundar os sentidos de interdisciplinaridade para que efetivamente aconteça o favorecimento do 
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um sentido mais integral de constituição dos saberes junto aos estudantes. Nessa perspectiva, 

sinaliza-se que nas condições práticas e reais da vida na escola um trabalho mais interdisciplinar 

surgiu como mecanismo para minimizar, para dividir as atribuições que individualmente sobre 

carregavam o trabalho de inserir atividades diferenciadas no processo pedagógico. Isso tendo como 

parâmetro a Professora de Ciências Naturais. E é importante trazer para esse panorama Muenchen e 

Auler (2007) quando apontam as condições objetivas para se instituir um trabalho interdisciplinar 

nas escolas, atentando para o fato de que “um dos principais problemas consiste na falta de tempo. 

Isto, de alguma forma, contrasta com um discurso bastante frequente de que os professores não 

querem ‘nada com nada’” (p.10). 

CONCLUSÕES 

Ao representar uma das investidas em enfrentar esses desafios, esses “silêncios” na escola, 

esta pesquisa afirma que com a continuidade do trabalho, com a persistência da força pedagógica 

que toma os alunos como sujeitos ativos, capazes de dialogar de maneira crítica, possuidores de 

saberes e capazes de ressignificar os saberes da escola e aqueles saberes que já trazem consigo, 

construindo uma compreensão mais alargada, este jeito, este modo de estudar vai se incorporar, vai 

ser apropriado pelos alunos e pela comunidade escolar na dinâmica cotidiana dos fazeres na escola.  

Porém, mesmo com o vislumbre de algum progresso, muitas foram as manhãs em que a 

preocupação com a organização, com o caminho escolar que os alunos iriam percorrer com uma 

bagagem de saberes em Ciências tão restrita e pouco consolidada permaneceu comigo mesmo após 

deixar o ambiente da escola. Contudo, algumas manhãs também confirmaram que vale a pena 

confiar na capacidade e no interesse dos alunos da classe popular, negados muitas vezes, mas que 

foram revelados na ajuda e na participação nas atividades propostas. Tudo implicou em um desejo 

de que as atividades, com a discussão das temáticas e dos conhecimentos, sejam cumpridas como 

esperado e, assim, contribuam para um despertar para a importância do ato de estudar, de se educar 

e compreender mais o que vivem e onde vivem. E compreender que a escola deve se organizar para 

e com eles. 

Nesse sentido, o trabalho com projetos ou mesmo com as temáticas (Abordagem Temática) 

precisa estar mais ligado à apropriação dos conteúdos/conceitos científicos, no intento de fortalecer 

a apropriação deles, e não reduzir os espaços e tempos reservados para isso. Fortalecer e diferenciar 

os processos de apropriação nesses momentos reservados ao ensino e aprendizagem e não os 

diminuir, mas preenchê-los de sentidos baseados na vida dos alunos e na perspectiva de 
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transformação dessa vida. Esse trabalho da Professora estava na escola. Não foi levado, apenas 

contribuiu-se, buscando ampliar sua fundamentação e fortalecê-lo. Para nós, adquiriu uma 

importante intenção e, em certa medida, apresentou-se como subversivo ao quebrar com a lógica 

silenciosa e fragmentada presente na escola. 
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Resumo 

Este trabalho analisa uma experiência de Ensino de Ciências por Abordagem Temática no ensino 
fundamental II da Rede Municipal de Vitória/ES. Essa experiência é resultou de um dos objetivos da 
pesquisa de mestrado do primeiro autor deste artigo, que envolveu destacar dimensões do Ensino de 
Ciências por Abordagem Temática e suas contribuições para a constituição de uma Educação e um 
Ensino de Ciências que pudesse favorecer uma formação intelectual mais orgânica dos educandos, na 
EMEF TAN em Vitória/ES. Uma ação acompanhada na escola com uma das professoras de Ciências 
Naturais foram fundamentais para a construção dos dados ao redor desse objetivo. Acompanhou-se e 
contribuiu com a professora de Ciências do turno matutino com o projeto “Saneamento Básico e 
sustentabilidade”, uma prática educativa que proporcionou evidenciar e analisar dimensões do Ensino 
de Ciências por Abordagem Temática. Os temas Saneamento Básico e Sustentabilidade se tornaram 
instrumento para a organização e abordagem de conteúdos introdutórios de Química, inclusive de 
conceitos de Química Orgânica, numa turma de 9º ano. Como princípios teórico-metodológicos 
orientadores da pesquisa se destaca os momentos pedagógicos da Abordagem Temática para o Ensino 
de Ciências de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) e princípios da Pedagogia Histórico-crítica no 
que diz respeito a função da escola na democratização do conhecimento sistematizado. A análise do 
desenvolvimento das práticas pedagógicas pelos princípios integradores da abordagem temática 
evidenciou importantes desafios curriculares, bem como potencialidades de um trabalho educativo que 
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toma os reveses sociais como ponto de partida, o conhecimento sistematizado como instrumento de 
ampliação da consciência e a transformação da realidade como ponto de chegada.  

Palavras-chave: Abordagem Temática; Ensino de Ciências; Ensino Fundamental II; Saneamento e 
Sustentabilidade. 

CURRÍCULO E ABORDAGEM TEMÁTICA: LABORATÓRIO VIVO E A PRODUÇÃO DE 

REPELENTE À BASE DE CITRONELA 

Kenia Carla Carvalho Silva – PMV-ES 

Ludmila Lessa Lorenzoni Vaccari – PMV-ES 

INTRODUÇÃO 

A oficina temática intitulada “Produção de repelente à base de citronela” foi o recurso 

pedagógico escolhido pelos que planejaram e executaram a proposta de produção do repelente 

natural. A estratégia metodológica permitiu que os estudantes vivenciassem fatos cotidianos e os 

associassem as descobertas científicas, aproximando os conhecimentos conceituais, procedimentais 

e atitudinais por meio de uma metodologia dialógica, coexistindo em toda ação educativa o fazer e 

o pensar sobre as experiências vivenciadas. Nessa perspectiva segundo Freire (1987, p.83,84) “O 

educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma 

doação ou uma imposição-um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a 

devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 

entregou de forma desestruturada”. 

A aplicação da oficina baseou-se na perspectiva trans/interdisciplinar de ensino, com base 

no eixo temático “capim citronela e capim cidreira: plantas iguais ou diferentes? envolvendo as 

áreas do conhecimento em um ensino menos disciplinar e linear, dirimindo os limites e barreiras 

entre as disciplinas curriculares. Chassot (2016, p.200) nos adverte acerca do método científico 

cartesiano e sua influência na organização da Ciência Moderna e do ensino formalizado: 

É bem verdade que há quase quatro séculos, quando Descartes propôs essa 

racionalização fragmentadora, não havia como prever tão extensa especialização 

daquilo que se chama(va) a Ciência. Assim, somos cartesianos quando tomamos uma 

parte da matéria e refinamos nossa Ciência 

O trabalho realizado com os alunos do 5 º ano demonstra experimentalmente como a escolha 

por essa ferramenta pode colaborar efetivamente com o trabalho pedagógico, mas que de antemão 

subtende-se que anterior a escolha pela oficina, a temática e a sua organização metodológica 

evidenciará, o planejamento dos conceitos que serão priorizados, como também as atividades que 
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provocarão discussões sobre os assuntos e serão suporte para a resolução de questões a serem 

elucidadas pelo grupo. 

A escola em que se desenvolveu a oficina temática implementou e prosseguiu com o cultivo 

de uma horta medicinal/olericultura, dentro da unidade escolar. Nessa perspectiva de contextualizar 

os conceitos científicos, eles vivenciaram o reconhecimento das espécies cultivadas, por meio da 

troca de experiências dos diferentes profissionais ali presentes. A exploração do ambiente vivido 

pelos alunos fomentou inicialmente a problemática inicial sobre as características principais de 

algumas espécies vegetais, evidenciando o potencial da pesquisa científica por meio do currículo 

vivido. A intervenção inicial se deu com o contato de algumas espécies vegetais capim cidreira 

(Cymbopogon citratus) e o capim citronela (Cymbopogon nardus) apresentando semelhanças 

bastante acentuadas, destacadas pelos alunos inicialmente.  

O problema real, apresentado no contexto vivido pelo grupo de alunos, quando 

questionaram acerca das duas espécies observadas, ocasionou a intencionalidade na seleção e 

organização dos conteúdos programáticos, nos direcionando a uma prática educativa 

problematizadora, assim como no auxílio da produção dos conceitos científicos estudados, ao 

realizarmos a oficina de repelente a base de citronela. 

A horta/Laboratório Vivo constituiu-se em um artefato profícuo na abordagem temática dos 

conteúdos preceituados pela matriz curricular do 5º ano, da escola de ensino fundamental, da Rede 

Municipal de Vitória. Nela podemos estreitar os conteúdos prescritos aos vividos em uma 

metodologia inter/transdisciplinar de ensino.  

PERCURSO METODOLÓGICO  

A metodologia de ensino, desenvolvida durante a oficina temática, apresentou como 

referencial teórico os três momentos pedagógicos, de Delizoicov, Angotti & Pernambuco (2018). 

Nessa perspectiva de ensino, a problematização nos conduziu a experiências que promovessem o 

acesso ao conhecimento científico em congruência com os contextos sociais vividos pelos sujeitos 

da pesquisa. 

A identificação do problema elencado pelo grupo, caracterizou a horizontalidade na relação 

professor, aluno, durante toda a intervenção pedagógica. A problematização inicial ficou 

evidenciada nas formulações de hipóteses referentes às semelhanças e diferenças entre os capins 

cidreira e citronela. Dessa maneira a organização do conhecimento propiciou a sistematização dos 
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conhecimentos e estratégias necessárias a resolução e levantamento de hipóteses que elucidassem a 

problemática inicial, inserindo nessa etapa a oficina de repelente a base de citronela. Com base nos 

conceitos adquiridos, ao longo das etapas anteriores, os alunos ao vivenciarem a mesma 

problemática aplicaram seus conhecimentos, socializando aos seus familiares, no encontro “ Chá 

das Avós”, os recursos, conceitos, experiências utilizadas para a produção do repelente. 

Relacionamos o currículo prescrito do 5º ano com o currículo vivido, utilizando o artefato 

pedagógico laboratório vivo/horta medicinal, considerando o currículo prescrito da Prefeitura 

Municipal de Vitória (PMV) como também, os eixos temáticos/estruturantes nas Diretrizes 

Curriculares do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos que propõe: Terra e 

Universo; Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde; Tecnologia e Sociedade; Cidadania e Qualidade 

de Vida. 

Após os eixos identificados, postulamos refletir e analisar os moldes que se apresentavam as 

propostas curriculares utilitaristas, individualistas e lineares acerca de conceitos sobre ser vivo, ser 

humano, ambiente, natureza e então promover discussões e práticas que favoreçam um percurso 

metodológico baseado na integralidade dos sujeitos e a sua estreita relação com o ambiente e as 

problemáticas do contexto local e global. 

LABORATÓRIO VIVO: ARTEFATO PEDAGÓGICO INTER/TRANSDISCIPLINAR 

Ao considerarmos a aprendizagem como um processo social e a aquisição de conceitos 

científicos se traduzirem na sociedade e natureza por diferentes canais de comunicação, entendemos 

que a horta é um instrumento intrinsicamente trans/interdisciplinar, se constituindo como um canal 

de comunicação entre o mundo social e natural.  

Para tanto, o Laboratório vivo, além de nos levar de volta ao mundo natural, da qual 

pertencemos, e que nos distanciamos ao longo de nossa existência, nos conduz a descobertas 

científicas contextualizadas sobre a pertinência da vida e sua relação com as produções sociais, 

culturais, tendo em vista a transformação ou manutenção do território local e global (Morin, 2010). 

A apropriação dos conceitos científicos produzidos socialmente pela humanidade são 

(re)significados naturalmente por meio do laboratório vivo. Ao contrário do ensino tradicional, em 

que as teorias são extraídas artificialmente e descontextualizadas através dos livros didáticos, a 

horta produz conhecimento e o transforma dialogicamente. Esse artefato vivo conduz a investigação 

e questionamentos inerentes à vida, seja vegetal ou animal, in locus. 
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Os alunos problematizaram e pesquisaram sobre as espécies encontradas, destacando o 

capim cidreira e capim citronela pelas suas semelhanças anatômicas. Para além dos conteúdos 

curriculares elencados pelas disciplinas o conhecimento científico passa a ter identidade 

multidisciplinar.  Chassot (2016, p. 187) considera que “essa nova escola precisa ser cada vez 

menos disciplinar. Ao transgredir fronteiras estaremos assumindo posturas transdisciplinares. 

Talvez avancemos nos tornando cada vez mais indisciplinares.” 

Considerando a proposta metodológica interdisciplinar na oficina de repelente Lobino 

(2002) reafirma a importância de uma educação científica nos anos iniciais em que as diferentes 

áreas do conhecimento interajam para a problematização da temática principal. “Em relação aos 

anos Iniciais do Ensino Fundamental a situação se agrava, na medida em que no processo de 

alfabetização da criança a ênfase recai sobre o ensino da Língua Portuguesa e Matemática, 

ignorando a curiosidade natural das crianças sobre os fenômenos da natureza indicada 

anteriormente. Estas e outras questões precisam ser urgentemente problematizadas à luz dos 

pressupostos que orientam nossos currículos, da educação infantil à pós-graduação, na perspectiva 

de uma alfabetização científica para a sustentabilidade local e planetária”.  

ABORDAGEM TEMÁTICA DOS CONTEÚDOS 

A metodologia dialógica se contrapõe a educação bancária. O diálogo se constitui, segundo 

Freire (1987) na presença de sujeitos que incidem sob um mesmo objeto a ser conhecido, suas 

proposições, questionamentos, assertivas. Não há nessa relação dialógica hierarquia ou supremacia 

de saberes. Nessa perspectiva conhecer é sobretudo dialogar com os sujeitos e com o objeto do 

conhecimento por meio da palavra, da experiência, das motivações pessoais e coletivas. Para Freire 

(1987) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. 

Na relação dialógica freireana consideramos que: “para o educador-educando, dialógico, 

problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a devolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 

1987, p. 83,84).  Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação, ou da ação 

política.” (FREIRE, 1987, p.86). 
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ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS   

A proposta metodológica desenvolvida durante toda a oficina temática foi distribuída nos 

Três Momentos Pedagógicos e iniciou-se com a problematização inicial. Os alunos apresentaram os 

conhecimentos acerca das plantas e sua relação com a saúde do nosso corpo, durante visita de 

observação na horta/Laboratório Vivo. Duas espécies cultivadas na horta apresentaram, para a 

maioria dos alunos, semelhanças, fazendo com que as definissem como idênticas. O capim cidreira 

e o capim citronela foram as plantas que geraram curiosidade e possibilitou a aquisição de conceitos 

científicos pertinentes a elucidação de como duas plantas tão semelhantes poderiam ser diferentes. 

Considerando primordial e de extrema relevância a alfabetização científica dos alunos e 

participantes da oficina, organizamos os conteúdos pertinentes a aquisição de saberes que 

facilitariam a investigação e reconhecimento das espécies destacadas pelos alunos. Chassot (2018, 

p.84) considera a alfabetização científica “como o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos 

homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem[...]seria desejável que os alfabetizados 

cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura de mundo em que vivem, mas entendessem 

as necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para melhor”. A construção do metro, medida de 

perímetro, área, volume, produção de textos orais e escritos, uso da fita métrica e trena, medidas de 

capacidade, comprimento, massa, padrões de medida, consumo e consumismo, lixo e saneamento 

básico, fotossíntese e princípios ativos foram alguns conteúdos organizados através da oficina de 

repelente.  

Na Horta/Laboratório Vivo iniciamos o trabalho evidenciando as plantas com suas 

peculiaridades físicas e odoríferas. Boldo, hortelã pimenta, manjericão, alfavaca, babosa, aroeira, 

pitanga, dentre vários outros, iniciamos as observações e experimentações das texturas, odores e 

sabores, diferenças e semelhanças. Então passamos a focar nos trabalhos com o capim citronela e o 

capim cidreira. Nesse momento pedagogicamente riquíssimo exploramos princípios ativos das 

plantas; substâncias voláteis; padrões de medidas; usos e utilidades para os seres humanos; e 

relacionar evidência constante de mosquitos na escola. Assim, utilizamos a capim citronela 

(Cymbopogon) e capim cidreira (Cymbopogon citratus) como tema gerador, a partir da abordagem 

de suas diferenças, história, usos através dos povos, seus usos na cultura popular, seu ciclo de vida. 

Inicialmente os alunos fizeram uma pesquisa no laboratório de informática sobre a cultura 

da citronela e cidreira, sua utilização familiar, seu cultivo e sua inserção na culinária. Introduzimos 

as análises de substâncias água e álcool, proporcionamos uma oficina de cheiros e apresentamos os 

princípios ativos através da fotossíntese. Aproveitamos o ensejo para ampliar e consolidar 
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conhecimentos matemáticos integrando os conteúdos prescritos sobre fração, números decimais, 

medidas e grandezas padronizadas (massa, comprimento, área, perímetro, capacidade, volume), 

além de reciclagem e sustentabilidade a partir da Horta/Laboratório Vivo. Após todas essas 

mediações fizemos o registro da receita do repelente e organizamos o trabalho dos grupos para a 

produção do mesmo. 

Realizada a produção do repelente pelos participantes, o ambiente educativo não tem sua 

completude ao chegarmos nessa etapa. Os estudos e análises conceituais são retomados com a 

problemática inicial, para que a experiência primogênita seja confrontada com novos fatos, 

reflexões, experiências realizadas. A aplicação do Conhecimento é o momento definido pelos 

autores que se destina a abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para 

analisar e interpretar as situações. Os alunos ao produzirem o repelente à base de citronela não 

apreenderam apenas a receita de um repelente natural e seus princípios ativos, mas compreenderam 

que a vida, o nosso corpo se relaciona, afeta e é afetado pela natureza que nos cercam.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Buscando práticas investigativas problematizadoras propomos durante toda a oficina 

temática que os participantes avaliassem e (re) planejassem suas ações no diálogo com seus pares e 

com o objeto a ser estudado e produzido. O fazer e o pensar sobre o que estava sendo realizado foi 

condição sine qua non em todas as atividades realizadas. Como também a incerteza iminente na 

constituição de saberes científicos. Para Morin (2018, p.59) “conhecer e pensar não é chegar a uma 

verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza”. 

Os alunos ao relacionarem suas dúvidas aos conceitos científicos que deveriam articular 

com as experiências vivenciadas trouxeram indagações e proposições. 

• Professora: “Como vamos medir a quantidade de álcool para a receita do repelente? 

• Aluno 1: “Com a régua em pé. ” 

• Professora: “Por que devemos agitar o álcool com a citronela? ” 

• Aluno 2: “Porque o álcool é volátil e vai retirar a citronela mais facilmente. ” 

• Aluno 3: “Se a terra fosse plana iríamos cair no limbo do espaço. ” 

Para organizar o conhecimento algumas estratégias foram realizadas, tais como: pesquisas 

no laboratório de informática; entrevista com agente comunitário; análise das substâncias água e 
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álcool; oficina de cheiros e sabores; medição do perímetro do laboratório vivo com fita métrica, 

trena, como também das medidas do corpo de cada aluno; uso de embalagens para medir 

capacidade, massa, comprimento; experimentar quais embalagens seria o padrão para definir a 

capacidade de cada vidrinho onde seria depositada o repelente; registro da receita do repelente; 

organização dos grupos de trabalho. 

A aplicação do conhecimento se deu no encontro de saberes realizado em parceria com o 1º 

ano e o 5º ano da mesma instituição. As famílias foram convidadas para um chá, onde a premissa 

era compartilhar os saberes que advinham da esfera familiar aliados aos saberes científicos de uma 

médica da PMV, na qual trata doenças com fitoterapia, aliado aos saberes dos alunos que na ocasião 

iriam apresentar e dialogar sobre a pesquisa realizada na oficina de repelente de citronela. Esse 

momento da descrição da oficina pelos alunos do 5º ano abrangeu diferentes reflexões acerca da 

temática lixo, mosquito, saneamento básico. Os estudantes problematizaram algumas situações 

peculiares do bairro, como: descarte de lixo na rua, no manguezal... evidenciando o mau uso do 

espaço público e natural, como também associaram o aumento do número de mosquitos pelo 

elevado acúmulo de lixo. Com uma problematização inicial advinda na horta pelo grupo de alunos 

inúmeros conceitos científicos/ escolares foram trabalhados. 

Para aplicarmos o conhecimento apreendido durante a realização das atividades com a 

produção do repelente, os alunos participaram de um encontro multidisciplinar, da qual fez parte 

uma médica, estudantes, professoras e comunidade escolar e local. Nesse encontro temático 

intitulado “Chá das avós: Encontro de Saberes” os alunos responderam suas indagações a partir das 

experiências obtidas junto ao laboratório vivo/horta e a temática inicial problematizada. Eles 

organizaram sistematizando os saberes, conceitos adquiridos, e em contrapartida aventaram novos 

questionamentos acerca de outras situações do entorno ali presentes no contexto vivido e discutido. 

Entendemos desse modo, que a oficina temática estabeleceu relação entre os eixos temáticos e os 

conteúdos escolares, dirigidos nas disciplinas específicas, imbricada na abordagem temática 

curricular. 

CONCLUSÕES 

Com o intuito principal de promover a alfabetização científica dos alunos desde a infância, o 

recurso utilizado, no caso, a oficina temática, permitiu que o conhecimento científico e popular se 

estreitasse em todo o processo de produção de conhecimento e troca de saberes. Os alunos, ao 

fazerem o levantamento de hipóteses acerca das espécies vegetais estudadas, evidenciaram 
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conceitos científicos indispensáveis à vida humana. Desse modo, o laboratório vivo/horta tornou-se 

um veículo da linguagem científica, decodificando-a através das problematizações e 

experimentações. Freire (1987) em sua perspectiva de ensino e se contrapondo à educação bancária, 

enseja uma pedagogia libertadora, (re) significando os conceitos científicos partindo dos temas 

geradores. Nessa proposta freire (1987) preceitua que nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa 

visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa.  

A relevância da temática se justificou no presente trabalho desenvolvido por considerarmos 

de suma importância o acesso aos saberes científicos, problematizando o contexto vivido. Lobino 

(2004, p.15)) defende “uma prática pedagógica que contemple uma volta às raízes, ou seja, que as 

crianças sejam “alfabetizadas” e os adultos (re) alfabetizados a partir de elementos essenciais à 

vida: terra, água, sol, ar, plantas e bichos. A proposta desenvolvida na oficina contemplou os temas 

elencados pela autora. 

A evidência de um problema, a pesquisa investigativa, os questionamentos e dúvidas sobre 

os conceitos científicos, a apropriação do conhecimento, o levantamento de outros problemas 

oriundos da temática e a socialização do conhecimento tornaram a horta/ Laboratório Vivo local de 

acesso a conceitos científicos e populares, promovendo a alfabetização científica dos alunos e 

demais participantes. 

O tema gerador “capim cidreira e capim citronela: iguais ou diferentes? “Permitiu um 

diálogo conscientizador e libertador, impulsionando o retorno a temática central para melhor 

entendê-los. Nessa perspectiva a educação científica assume um papel libertador na perspectiva 

freiriana, onde os conceitos científicos são contextualizados. Lobino (2004, p.) corrobora com o 

caráter problematizador e investigativo para o ensino de Ciências “a ideia central era de propiciar 

uma releitura de mundo a partir da vida cotidiana, através de processo de (re) alfabetização 

científica, dialetizando natureza e sociedade. 

A “oficina de repelente à base de citronela” corroborou para a promoção da alfabetização 

científica dos participantes, na medida em que a abordagem metodológica temática abrangeu as 

áreas do conhecimento para compreensão do mundo em que vivemos, entretanto, a problematização 

tornou-se constante e indispensável em todo o processo, tendo como base para a consolidação de 

conceitos científicos a visão de Ciência histórica, mutável e transformadora, na tentativa de romper 

com o ideal de ciência moderna fragmentada e determinada. 
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ANEXOS 

Figuras 1 e 2. Antes e depois da Horta/Laboratório Vivo 

 
Fonte: Pesquisadora Dra. Graça Lobino (2018) 

 
 

Figura 2, 3, 4. Citronela e Cidreira; oficina de cheiros - Percepções olfativas na diferenciação das plantas 
(respectivamente) 

     
Fonte: arquivo pessoal Ludmila Vaccari (2019) 
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Figura 5 e 6. “Chás das avós” e o compartilhar da apropriação do conhecimento (respectivamente) 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: arquivo pessoal Ludmila Vaccari (2019) 
 

Figuras 7, 8 e 9. Apropriação de conteúdos matemáticos – Currículo prescrito/currículo vivido - uso de embalagens para 
medir capacidade, massa, comprimento. 

 
Fonte: arquivo pessoal Ludmila Vaccari (2019) 

Figura 10. Apropriação de conteúdos matemáticos – Currículo prescrito/currículo vivido – medição do perímetro do 
laboratório vivo com fita métrica, trena, como também das medidas do corpo de cada aluno. 

  
 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal Ludmila Vaccari (2019) 
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Resumo 

Neste artigo, trazemos um relato de uma oficina temática, denominada “Produção de repelente à base 
de citronela” realizada com alunos do 5º ano de escola fundamental da Rede Municipal de Vitória/ES 
no âmbito de um projeto de Extensão intitulado “Currículo por abordagem temática: a horta como artefato 
pedagógico na perspectiva da sustentabilidade”  ,cujo artefato pedagógico central é uma horta educativa 
cognominada de  “Laboratório Vivo” onde todas áreas disciplinares são articuladas de forma 
inter/transdisciplinar  trabalhando os conteúdos  programáticos vertical e horizontalmente. Para tanto,  
utiliza-se dos pressupostos de Freire (1987) , adaptados para Snyders (1997) e Lobino (2002), palavra-
chave com desdobramento teórico/pratico na  metodologia desenvolvida por  Delizoicov, Angotti e 
Pernambuco (2018) conhecida como 3MP.Registra-se que no currículo por abordagem temática as 
crianças ficam mais atentas curiosas o que possibilita maior capacidade de apropriação do 
conhecimento escolas, inclusive extrapolando o currículo prescrito, por conta  do diálogo entre 
diferentes áreas, no caso específico conhecimentos  físico- químico nos processos da produção dos 
princípios ativos, fotossíntese, medidas e grandezas, proporção, aritmética, produção de texto, 
saneamento básico, insetos , saúde, ocupação urbana e outros a partir do Laboratório Vivo. Salienta -se 
que a participação da comunidade foi fundamental para desenvolvimento desta inovação pedagógica 
em parceria com a comunidade escolar e a instituição de pesquisa envolvidas desde planejamento, 
desenvolvimentos das atividades, estudos, avaliação e apresentação dos trabalhos. 

Palavras-chave: Laboratório Vivo; Alfabetização científica; Abordagem Temática; Três Momentos 
Pedagógicos. 
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Resumo 

O painel congrega três experiências de investigação que focalizam tensões presentes nas matrizes 
disciplinares curriculares do Ensino Médio, especialmente considerando as políticas curriculares oficiais 
das últimas décadas. De acordo com estudos curriculares centrados nas histórias das disciplinas 
escolares, parece ser evidente que a estabilização dos campos disciplinares nas escolas depende das 
carreiras universitárias que representam, bem como de suas tradições acadêmicas. No caso brasileiro, 
desde os anos 90 do século passado, as políticas curriculares de Ensino Médio vêm pautando a 
organização do trabalho pedagógico por áreas de conhecimento sobrepondo-se às fronteiras 
disciplinares. Nesse sentido, as narrativas sistêmicas dos documentos curriculares desse período já 
preconizavam a configuração das disciplinas em áreas. No entanto, ainda preservaram as identidades 
disciplinares como campos de conhecimentos com linguagens e epistemologias próprias. No contexto 
das políticas curriculares mais recentes representadas pela Base Nacional Comum Curricular, tal 
manutenção não é mais clara e o trabalho pedagógico com os conhecimentos escolares é organizado 
em áreas, sem menção à existência das disciplinas. Com essas considerações, o presente painel reúne 
três investigações que focalizam tal problemática. A primeira pesquisa1 trata dos efeitos das políticas 
curriculares narradas sistemicamente nas Diretrizes Curriculares Nacionais (1998 e 2012) e Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000), trazendo narrativas docentes que retratam como a 
estabilidade disciplinar e as práticas interdisciplinares entram em tensão e resultam desvios em 
processos de refração. A segunda investigação aborda a relação entre cursos de licenciatura em Física e 
sua contribuição para a estabilização do respectivo campo disciplinar no Ensino Médio. A terceira 
pesquisa envolve diretamente a prática docente de professores de Ciências da Natureza no Ensino 
Médio, buscando as tensões que cada comunidade disciplinar apresenta, principalmente diante de um 
contexto de rompimento com as disciplinas.  

Palavras-chave: Conhecimento escolar; disciplina escolar; interdisciplinaridade; comunidade 
disciplinar; narrativa. 

POLÍTICAS CURRICULARES E NARRATIVAS DOCENTES NO PERÍODO PRÉ BNCC 

Maria Inês Petrucci-Rosa – UNICAMP 

INTRODUÇÃO 

A redemocratização do Brasil, a partir de meados dos anos 1980, inaugura um importante e 

pujante período histórico no qual as políticas educacionais passaram a assumir um caráter coletivo, 

institucional e de profundos debates políticos. Em relação ao Ensino Médio, um conjunto de 

políticas passou a ser deflagrado e teve como um de seus eixos fundamentais as reformulações 

curriculares.  

São relevantes as investigações ainda sobre esse período, já que vivemos atualmente um 

cenário diferente, profundamente polêmico e controverso, à medida que a Lei 13.415/2017 

preconiza um “novo” Ensino Médio com um currículo que prevê itinerários formativos bem como a 

desestabilização e até o desaparecimento de alguns campos disciplinares. Para compreendermos a 

atual conjuntura que desafia conquistas históricas em relação ao ensino público, laico e de 
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qualidade, é importante também nos debruçarmos em investigações relativas ao período anterior 

principalmente no que se refere às propostas curriculares e é isso que pretendo desenvolver no 

presente trabalho. 

Desde as DCNEM (1998), o conhecimento escolar vem sendo organizado por áreas que 

congregam as disciplinas escolares. No caso da área das Ciências da Natureza, há mais de quarenta 

anos, é notório o estágio avançado das pesquisas no ensino de Biologia, Física e Química no Brasil, 

com apoio de entidades científicas como Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ABRAPEC), Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio); Divisão de Ensino 

da Sociedade Brasileira de Química (SBQ); Comissão de Ensino de Física da Sociedade Brasileira 

de Física (SBF). As disciplinas escolares da área de Ciências da Natureza recebem influências 

advindas de pesquisa no ensino de tais campos de conhecimento, coordenados por investigadores 

que constituem comunidades disciplinares consolidadas. 

Concordando com Lopes (2008), que as disciplinas não expressam exclusivamente espaços 

epistemológicos, mas sim produções políticas e sócio históricas de comunidades que comungam de 

interesses e recursos, aproximo essa assunção da noção de comunidade disciplinar (Goodson, 

1997). Para ele, a comunidade disciplinar se constitui a partir do engajamento de diferentes atores 

sociais que compartilham suas lutas por recursos, status e espaço escolar ou acadêmico. São 

professores universitários, da educação básica e/ou pesquisadores, que podem compor um grupo ou 

comunidade disciplinar a partir de diferentes períodos históricos. (Goodson, 1983; 1997) 

Com essas considerações, a seguinte questão de investigação orienta a presente pesquisa: 

como a organização do conhecimento escolar em disciplinas escolares da área das Ciências da 

Natureza é reconfigurado na produção de políticas curriculares para o Ensino Médio no período 

entre 1998 e 2015? 

AS LENTES TEÓRICO-METODOLÓGICAS:  

Lindblad e Goodson (2011) investigam processos de reestruturação educacional e, a partir 

de tais pesquisas, propõem a existência de pelo menos três tipos: 1) reestruturação como um modelo 

para organização e planejamento racional em tempos de mudanças rápidas e instabilidade; 2) 

reestruturação como consequência de mudanças sociais e políticas dentro do sistema, e 3) a 

reestruturação como um processo que carrega um número infinito de possíveis modos de operação 

entre a educação e organização escolar. 
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Ainda na esteira do desenvolvimento de pesquisas relativas à compreensão de processos de 

reestruturação educacional; Goodson define, pelo menos, dois tipos de narrativas: as sistêmicas, 

encontradas em fontes documentais e as de vida profissional. A consideração dessas formas de 

narrativa se compatibiliza com investigações que focalizam a terceira reestruturação como indicam 

Lindlab e Goodson (2011), à medida que considera a imprevisibilidade, o nível de sensibilidade, e 

da ampla gama de significados que são inerentes nestes processos. 

Com esta abordagem teórico-metodológica, também é importante considerar diferentes 

períodos históricos da reestruturação, nos quais indivíduos são ouvidos com suas histórias. Goodson 

chama esses elementos metodológicos de "janelas de oportunidade" (GOODSON, 2019). A 

definição de períodos nos permite vislumbrar as possibilidades profissionais de ação e de como as 

narrativas profissionais podem realçar pontos específicos de tempo histórico. Essas trajetórias 

históricas mostram que o processo de reestruturação aborda cada estado ou região, por assim dizer, 

com ângulos diferentes. Períodos históricos e trajetórias sistêmicas pode ser ambos vistos como 

iniciativas de reestruturação “em refração”. 

Com esses pressupostos, Goodson e sua equipe desenvolveram um grande projeto 

envolvendo sete países europeus no período entre 2002 e 2008, procurando entender como as 

reformas neoliberais impactaram identidades profissionais nas áreas de Educação e Saúde. Para 

isso, os indivíduos foram entrevistados a partir de três gerações: os profissionais que começaram a 

trabalhar dos anos 1960 aos anos 70, outros que começaram nos anos 80 e 90, e aqueles que 

começaram recentemente a profissão. Com este grande conjunto de narrativas de vida profissional, 

é importante considerar a ocorrência de padrões históricos de refração. Refração refere-se ao 

processo pelo qual padrões globais sofrem desvios, com dinâmicas de reorganização em diferentes 

em seus contextos históricos e culturais. (GOODSON, 2019) 

A EMPEIRIA DA PESQUISA: 

Narrativas sistêmicas sobre o currículo disciplinar 
As narrativas sistêmicas presentes em documentos curriculares do Ensino Médio produzidos 

no período em questão trazem noções acerca da estabilidade das disciplinas escolares, bem como 

sobre as possibilidades de diálogos interdisciplinares nas práticas pedagógicas. Nas DCNEM 

(BRASIL, 1998), o conhecimento escolar começa a ser apresentado numa configuração que 

desestabiliza o formato disciplinar. Nesse documento curricular, o discurso sobre a 
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interdisciplinaridade emerge de forma explícita; sinalizando que as disciplinas não dão conta, 

isoladamente, de uma compreensão integral da realidade: 

Art. 8o Na observância da Interdisciplinaridade, as escolas terão  presente que: 

I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do princípio de que 

todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que 

pode ser de questionamento, de negação, de complementação, de ampliação, de 

iluminação de aspectos não distinguidos; 

II - o ensino deve ir além da descrição  e procurar constituir nos alunos a capacidade 

de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis 

se as disciplinas, integradas em áreas  de conhecimento, puderem contribuir, cada uma 

com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou para o 

desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação; 

III - as disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimentos que representam, 

carregam sempre um grau de arbitrariedade e não esgotam isoladamente a realidade 

dos fatos físicos e sociais, devendo buscar entre si interações que permitam aos alunos 

a compreensão mais ampla da realidade; 

IV - a aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, e por esta razão as 

disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo, de modo que 

disciplinas diferentes estimulem competências comuns, e cada disciplina contribua 

para a constituição de diferentes 

capacidades, sendo indispensável buscar a complementaridade entre as disciplinas a 

fim de facilitar aos alunos um desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais 

completo e integrado; 

V - a característica do ensino escolar, tal como indicada no inciso anterior, amplia 

significativamente a responsabilidade da escola para a constituição de identidades que 

integram conhecimentos, competências e valores que permitam o exercício pleno da 

cidadania e a inserção flexível no mundo do trabalho. (BRASIL, 1998, p. 3-4) 

Nesse artigo, destaca-se a relação entre disciplina e competência, no item IV, no qual o 

documento deixa explícito o propósito de haver uma "solidariedade didática" entre elas, para que 

essas desenvolvam determinadas capacidades nos estudantes. Outro ponto a ser relevado é o 

respeito ao formato disciplinar com a reafirmação do conceito de interdisciplinaridade que 

prescinde da existência das disciplinas. No entanto, essa consideração se dá prevendo práticas "de 

questionamento, de negação, de complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos não 
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distinguidos" (DCNEM, 1998, Art 8o. I). Considero ser esse um ponto decisivo na história das 

disciplinas escolares do Ensino Médio brasileiro, no qual o conhecimento escolar é exposto nas suas 

diferenças, com interpelações nítidas para que a integração curricular produza instabilidades. Esse é 

um ponto de refração nas políticas curriculares, à medida que rompe com tradições escolares 

notadamente especializadas: cada professor/ responsável por um campo disciplinar deixou de ser 

reconhecido como o especialista, para passar a ser idealizado como o profissional da Educação que 

precisaria estar disposto a abrir e sincronizar seu conhecimento com outros campos diferentes. 

Novamente, ao mesmo tempo que uma lógica de integração curricular, generalista e versátil 

é preconizada, há a reiteração da estabilidade das disciplinas ao sinalizar: 

 A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo 

tempo, evitar a diluição delas em generalidades. De fato, será principalmente na 

possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudo, 

pesquisa e ação, que a interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e 

didática adequada aos objetivos do Ensino Médio. 

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial 

de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 

conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, 

de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos. Tendo presente 

esse fato, é fácil constatar que algumas disciplinas se identificam e aproximam, outras 

se diferenciam e distanciam, em vários aspectos: pelos métodos e procedimentos que 

envolvem, pelo objeto que pretendem conhecer, ou ainda pelo tipo de habilidades que 

mobilizam naquele que a investiga, conhece, ensina ou aprende. A 

interdisciplinaridade também está envolvida quando os sujeitos que conhecem, 

ensinam e aprendem sentem necessidade de procedimentos que, numa única visão 

disciplinar, podem parecer heterodoxos, mas fazem sentido quando chamados a dar 

conta de temas complexos. Se alguns procedimentos artísticos podem parecer 

profecias na perspectiva científica, também é verdade que a foto do cogumelo 

resultante da explosão nuclear também explica, de um modo diferente da Física, o 

significado da bomba atômica. (BRASIL, 2000, p. 75) 

É de se notar que, mesmo tendo sido o documento organizado por áreas e de haver nele uma 

contínua valorização da ideia de integração, os professores são distinguidos por disciplinas. Há, no 

entanto, um convite ou uma provocação para que a interdisciplinaridade não seja praticada apenas 

no interior das áreas; mas que diálogos mais criativos possam se estabelecer, como por exemplo, 

integração de conhecimentos e práticas entre as disciplinas Física e Arte. 
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Narrativas docentes sobre o currículo disciplinar 
Foram ouvidas professoras e professores de Biologia, Física e Química no Ensino Médio 

acerca de suas práticas pedagógicas no interior de tais disciplinas. A pergunta que deflagrou as 

narrativas foi: Conte para mim sua história como professor(a) de... (Biologia, Física ou Química). 

Seus nomes são pseudônimos e suas narrativas estão reunidas de forma a permitir a visualização de 

aspectos de suas vidas profissionais, bem como de suas histórias de vida, configurando retratos 

narrativos. (GOODSON, 2013) 

RETRATO DE MARA 

Mara é professora iniciante de Biologia e teve parte de suas experiências iniciais de 

docência no PIBID e no estágio curricular do curso de licenciatura. 

Prioridade para o projeto 
No PIBID (Programa de Iniciação à Docência), acabamos escolhendo um tema: “O fim do 

Mundo” que é delicado e muito amplo. Então foi assim: um desafio bem grande! O ano era 2012. 

Como era um projeto dentro da escola, com uma sala e um grupo de professores de Química, 

Biologia e Física, por um período, os alunos tinham apenas aulas do projeto. Então, a gente tinha 

também o desafio de dar conta do conteúdo previsto para o 2o. ano também, porque eles não 

estavam tendo as aulas tradicionais. Era bem difícil conseguir abordar assuntos, pois enquanto 

aquilo que encaixava o conteúdo de Química batia mais, o de Biologia não dava tanto, o de Física, 

menos ainda. Isso assim foi bem complicado! Afinal, coletivamente, decidimos dar prioridade para 

o projeto, sem tentar focar nos conteúdos usualmente previstos, porque a gente não estava 

conseguindo realmente encaixar os conteúdos didáticos de uma forma bem coerente com que os 

alunos teriam que ver. 

Nós nos organizamos 
O grupo era de estudantes das licenciaturas de Biologia, Química e Física. No começo, a 

gente trabalhava nas áreas específicas acompanhando e desenvolvendo algumas atividades 

diretamente com os professores. Depois, coletivamente, escolhemos um tema de ensino e 

começamos a fazer a pesquisa desse tema. Nós nos organizamos em pequenos grupos. Cada grupo 

tinha um da Física, da Química e da Biologia. Então a gente trabalhava! Decidimos aplicar o 

projeto numa sala de 2o. ano do Ensino Médio. Organizamos os alunos em grupos também e cada 

grupo de alunos ficou com um licenciando de cada disciplina. 
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Tempo 
A primeira dificuldade que encontrei no estágio [curricular da licenciatura] foi a questão do 

tempo, que era muito menor. No PIBID, a gente tinha muito tempo! Teve uma preparação muito 

grande para desenvolver o projeto e, durante o processo, a gente tinha mais tempo. No estágio, a 

gente tinha apenas duas aulas para desenvolver o projeto em si. Obviamente que a gente 

acompanhou tudo na preparação também, mas o tempo era muito mais curto! Tanto a preparação, 

quanto o projeto em si, tinha que ser algo muito menor e o tema trabalhado foi: plantas medicinais. 

A Sociologia fez uma abordagem antropológica, uma discussão mais cultural e a parte de Biologia e 

Química trabalharam muito juntas. Então, separar essas áreas ficou mais difícil. Por um lado, foi 

fácil trabalhar o assunto em si, com os três juntos. Por outro lado, a parte dos conteúdos específicos 

ficou um pouco mais difícil de ser discutido, mas foi muito gostoso também. A gente fez os alunos 

apresentarem mudas pediu para eles levarem plantas que tivessem em casa, ou que a avó ou as 

famílias utilizavam. Eles levaram, montamos um mural e a gente fez uma roda onde eles ficaram 

conversando. No fim, foi uma coisa bem gostosa, mesmo tendo sido menor, foi bem produtivo! 

Humanas, Biológicas e Exatas 
A escola é muito dividida ainda! Para fazer um projeto interdisciplinar depende também da 

boa vontade dos outros professores e de conseguir um tempo ali para planejar. Mas, de qualquer 

forma, pretendo sempre trazer nas próprias aulas, eu mesmo tentar fazer um pouco dessa ligação 

com as outras coisas. Na verdade, sempre fui uma pessoa que gostou muito de tudo assim. Tanto 

que no segundo ano do ensino médio, eu não sabia nem que área que eu queria. Queria Humanas, 

Biológicas e Exatas. Então acho que provavelmente vou sempre acabar puxando um pouco das 

outras coisas nas minhas aulas. E se tiver algum colega que talvez permita e que seja possível fazer 

algum projeto um pouco mais concreto...não sei... 

RETRATO DE YAN 

 Yan é professor iniciante de Física e Química e também teve suas experiências iniciais de 

docência no PIBID. 

São irmãs 
Acho que Química e Física são matérias, estudos, que tem a mesma origem. Na verdade, 

elas são irmãs. São mais ou menos irmãs, e muitas vezes o estudo delas se sobrepõe, tem muita 

coisa em comum. A Química estuda mais matéria. Uma diferença assim mais crucial seria talvez a 
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Física, porque ela tende a ser mais quantitativa. São valores, é calcular, é saber quanto que vale, é 

modelar, é prever, fazer matematicamente. Creio que a Química é mais qualitativa, análise 

qualitativa. Não sei! Talvez eu esteja errado, mas acho que são disciplinas muito parecidas: elas têm 

muita coisa em comum. 

PLANEJAR 

No início do projeto, estava previsto conhecermos a escola, ver como que era o espaço. 

Depois, começamos a assistir algumas aulas. Então, pensamos num projeto interdisciplinar para 

aplicar, com o tema: O Fim do Mundo. A gente começou a trabalhar no projeto, planejar como seria 

feito, o que seria feito. Inclusive tinha uma professora que participava do projeto, que deu bastante 

ideias. Na verdade, acho que a ideia principal foi dela, de chegar primeiro e colocar cartazes na 

escola com provocações para que os alunos despertassem para o tema. Por exemplo, colocaria um 

cartaz com meteoros caindo na Terra. Deixaria lá e falaria alguma coisa sobre isso, para despertar a 

curiosidade dos alunos. Mas não deu muito certo! Depois, foi pensada a possibilidade de trazer uma 

caixa com perguntas e propor: “Escrevam perguntas sobre o "fim do mundo". Como vocês acham 

que vai acontecer?” Fizemos isso. A partir do que eles escreveram, dividimos o projeto em blocos 

temáticos. Para cada bloco de perguntas, definimos um enfoque e fomos ligando com Química, 

Física e Biologia. 

Tirar o véu 
Depois de finalizado o primeiro projeto interdisciplinar no PIBID, estávamos meio sem 

ideia para um projeto novo e um professor da escola sugeriu um tema: Grandes Navegações. A 

partir daí, a gente tentou usar esse tema maior e colocar a Química e a Física para explicá-lo. Não 

explicar mais, mas ver onde que estava essa coisa de "tirar o véu", como aconteceu comigo. Por 

exemplo, pegar a Química, a Física e a Biologia e ver o que está envolvido nas Grandes 

Navegações e o que aconteceu, utilizando uma visão histórica também. Como que era naquela 

época? O que acontecia? Como eram as pessoas que estavam nos barcos... essas coisas assim... 

RETRATO DE RENATO 

Renato é professor experiente de Física. 
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Era obrigatório 
Fiz Física, mas antes fiz também um ano de Geologia. Isso não aqui, porque comecei meus 

estudos na França. O curso de Geologia lá pertence a área de Ciências Naturais e tinha Física. 

Acabei me encantando com a Física e abandonei a Geologia. 

Educação como solução! 
Escolhi ser professor por uma questão de consciência. Tive um envolvimento muito grande 

com a cultura francesa e com a Educação. Estudei no primário em escolas francesas e quando vim 

para as escolas brasileiras, já na época, apesar de ser muito novo, percebia algumas diferenças. 

Acredito na Educação como solução! Decidi dar aula porque percebi a necessidade, na verdade, de 

pessoas sérias que trabalhem com a Educação no país. Foi exatamente por isso. 

Trabalho com bases 
No nosso grupo, éramos dois físicos e um matemático. Naquela época, as aulas eram 

atribuídas dentro da própria escola, portanto nós não tínhamos um plano de carreira, mas nós 

tínhamos a possibilidade de estruturar um curso ao longo dos anos, porque nós ficávamos lá. Fiquei 

dez anos lá. Dez anos sem ser concursado e sem ser licenciado. Isso nos permitia acompanhar os 

alunos, distribuir os horários da melhor maneira. Da melhor forma possível para cada professor! 

Nós nos encontrávamos sempre, porque no ano seguinte nós estávamos lá e no seguinte também. 

Isso nos permitia construir um trabalho com bases. Hoje isso não é possível, primeiramente porque, 

principalmente na nossa área, são poucos os físicos que dão aulas de Física. Segundo que, se você 

não é concursado, você não tem garantia inclusive de dar aula no ano seguinte. Isso rompe com 

qualquer possibilidade de você estruturar um trabalho de qualidade. 

Lutávamos por 5! 
Naquela época, não se falava em interdisciplinaridade. Isso é mais recente! A 

interdisciplinaridade de alguma forma ela existe na Física, porque ela está presente no dia-a-dia. A 

Matemática é uma ferramenta nossa e a interdisciplinaridade naturalmente ocorre aí. Temos a 

possibilidade de levar alunos a laboratório, mas não sempre. Nós tínhamos 4 aulas semanais, mas o 

governo nos retirou uma aula e depois outra e hoje temos 2. Isso, por si só, já mostra a fragilidade 

do sistema e das possibilidades que nós tínhamos na época. Em outras escolas, nós lutávamos por 5 

aulas semanais. 
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RETRATO DE SÍLVIA 

 Sílvia é professora experiente de Química. 

Não tinha pé nem cabeça! 
A disciplina de Química teve mudanças. Não sei se o fato de não ter experiência no começo, 

não ter muito interesse. Então, a coisa para mim era muito técnica! Lembro as coisas que ensinava 

para os meus alunos, e hoje penso: “Gente! Não tinha pé nem cabeça ensinar aquelas coisas para 

eles! Não tinha sentido!” Hoje, sou muito mais preocupada, pelo menos, com essa questão da 

contextualização, de fazer sentido para o aluno. Antes achava que não, que ele tem que aprender e 

se vire. No Ensino Médio ele tem que se virar com isso! Não me preocupava tanto com isso. Mas 

acho que mudou muito, principalmente essa consciência da contextualização, de estar mostrando, 

fazendo experimentos, mesmo que seja só demonstrativos para os alunos. Apesar de que, não acho 

que isso garanta o aprendizado do aluno, mas é a coisa que muda um pouco, que varia, que saí 

daquela rotina. 

É muito abstrata! 
É difícil você encontrar um aluno que goste da matéria. Não sei lhe dizer o porquê! É muito 

abstrata, eles não conseguem visualizar e não consigo mais. Eles reclamam muito! Como só tem eu, 

aqui, na escola, não tenho um outro professor para comparar, se com o outro professor é diferente, 

mas pelo que vejo por aí, quando converso, a maioria dos professores fala que é difícil, que eles 

reclamam. Então, acho que é! Mesmo assim, quando você vê pessoas de fora, você conversa: “Ah! 

Você dá aula de Química? Nossa! Era a matéria que eu mais detestava, mais ia mal.” Então, não sei 

o que acontece com a matéria de Química. 

Não faço nada! 
Não faço projetos interdisciplinares, não faço nada! No livro didático tem várias situações, 

mas a gente acaba não fazendo. A gente diz que faz! Na verdade, fala que tenta fazer, mas não 

existe. Pelo menos, eu nunca participo! Acho difícil! Demanda tempo! A gente precisa de tempo 

para sentar, discutir, e não sei o porquê mas não acontece! 

 Para Benjamin (1994), quem adensa a narrativa é o ouvinte. Com essa premissa, ouvimos ou 

lemos as narrativas docentes procurando contrastá-las com as narrativas sistêmicas presentes nos 

documentos curriculares. Com essa iniciativa, podemos perceber desvios nas políticas curriculares, 

que são resultados das condições sócio-culturais e políticas do contexto da prática, bem como 

guardam um potencial de criação.  
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 Nos documentos curriculares vigentes para o Ensino Médio brasileiro,  no período entre 

1998 e 2015, o diálogo interdisciplinar é considerado algo bastante promissor para a produção do 

conhecimento escolar. A manutenção das disciplinas escolares é anunciada como necessária e as 

práticas interdisciplinares são mencionadas com exemplos pontuais e simplistas. Não se aborda a 

importância de se considerar as condições materiais na escola nem tampouco o favorecimento da 

consolidação do trabalho coletivo docente.  

 Nesse sentido, a refração mais intensa ocorre mesmo ao percebermos as histórias de vida de 

professores do Ensino Médio - tendo sido ouvidos experientes e iniciantes. Os professores 

experientes narraram as dificuldades de se considerar a realização de práticas interdisciplinares na 

escola. De uma maneira geral, professores encontram dificuldades de estabelecer estabelecimento 

uma agenda de trabalho que se organize em torno de projetos interdisciplinares que envolvam o 

corpo docente da escola. Além disso, a disciplina escolar parece ser vista como um nicho 

importante de identidade docente na escola, o que se evidencia na luta pela manutenção da carga 

horária semanal das aulas. 

 Já os professores iniciantes narram as práticas interdisciplinares que vivenciaram na sua 

iniciação à docência, valorizando a complexidade de se empreender um trabalho coletivo, a 

necessidade de planejamento em conjunto e a disponibilidade para lidar com as questões dos 

alunos. É importante reconhecer que os professores iniciantes tiveram condições institucionais em 

sua formação que lhe deram, por exemplo, a oportunidade de vivenciar um programa de iniciação à 

docência, que problematizou, apoiou e desenvolvem trabalho coletivo interdisciplinar.  

CONCLUSÕES 

 Em linhas gerais, a periodização evidenciou que os professores iniciantes parecem não 

demonstrar significativas resistências às narrativas sistêmicas a respeito das disciplinas escolares no 

Ensino Médio. Parecem se encantar com as possibilidades de diálogo, de reorganização do trabalho 

pedagógico e de intervenções consideradas por eles, como inovadoras.  Os professores iniciantes 

reconhecem que suas experiências interdisciplinares ocorridas em contextos de iniciação à docência 

(estágios curriculares, PIBID) são processos formativos mediados pelos formadores da 

universidade. 

 A organização do trabalho pedagógico em áreas de conhecimento requer a consideração de 

que processos refrativos sempre estarão presentes na produção do conhecimento escolar. E esse 

aspecto não é um “defeito do sistema”, mas sim a configuração de formas criativas de resistência e 
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de sobrevivência que tornam a escola um espaço que recria a vida das pessoas. Nesse sentido, 

parece-me fundamental considerar a dimensão política e cultural do papel da escola, rompendo com 

currículos convencionais e caminhando na direção de aprendizagens narrativas.  
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Resumo 

Esse trabalho procura discutir efeitos de políticas curriculares relacionadas com o Ensino Médio 
evidenciados em narrativas docentes acerca de suas práticas. Para isso, o período entre 1998 e 2015 é 
investigado, tomando-se como referência um conjunto de documentos curriculares tais como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1998, 2012), Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (2000) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008). A 
questão de investigação que dirige a pesquisa é: como a organização do conhecimento escolar em 
disciplinas escolares da área das Ciências da Natureza é reconfigurado na produção de políticas 
curriculares para o Ensino Médio? As referências teóricas desse trabalho estão articuladas às 
contribuições de I.F. Goodson, no que se refere à proposição do conceito de refração para 
compreender as relações entre estrutura e agência, no contexto da produção de políticas. Do ponto de 
vista metodológico, foram ouvidas narrativas docentes produzidas a partir da perspectiva benjaminiana 
e configuradas como fragmentos denominados mônadas. Os professores e as professoras ouvidas 
possuem em sua trajetória dois níveis de experiência profissional, por isso são chamados de 
“experientes” e “iniciantes”. Tal escolha metodológica se configura como periodização. De um modo 
geral, a periodização evidenciou que professores iniciantes parecem não demonstrar significativa 
resistência às narrativas sistêmicas presentes nos documentos curriculares relativas à organização do 
trabalho pedagógico que envolve conhecimentos escolares disciplinares. Além disso, nas narrativas de 
professores experientes foi possível perceber que a precariedade de condições institucionais, relativas à 
formação, provoca desvios mais profundos na produção das políticas curriculares narradas nos 
documentos oficiais.  

Palavras-chave: disciplina escolar; ciências da natureza; narrativa; ensino médio; currículo 
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A ESTABILIZAÇÃO DA DISCIPLINA ESCOLAR NO CURRÍCULO: O CASO DA FÍSICA A 

PARTIR DO CONTEXTO DE UM INSTITUTO FEDERAL 

João Henrique Candido Moura – IFSP 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o decreto-lei 1190/391 estabeleceu os conteúdos dos cursos de Filosofia, Ciências 

(Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia e História, Ciências Sociais) e Letras 

(clássicas, neo-latinas e anglo-germânicas) que durariam três anos. Além dos conhecimentos 

específicos próprios do curso de bacharelado, estabeleceu um curso de Didática que transcorreria 

por um ano e constituído pelas seguintes disciplinas: Didática geral, Didática especial, Psicologia 

educacional, Administração escolar, Fundamentos biológicos da educação e Fundamentos 

sociológicos da educação.  

Nessa perspectiva, destaca-se um importante tema dos estudos curriculares. De acordo com 

o referido decreto, os conhecimentos escolares e científicos são tratados como se fossem 

pertencentes a um mesmo sistema de significação, considerando o primeiro como uma mera 

simplificação do segundo. Em contrapartida, argumentamos que esses conhecimentos são distintos, 

calcados em bases epistemológicas diferentes, uma vez que “o conhecimento escolar é produzido 

socialmente para finalidades específicas da escolarização, expressando um conjunto de interesses e 

de relações de poder, em dado momento histórico” (LOPES, 2007). 

Decorre, portanto, que o delineamento de uma disciplina escolar é distinto da disciplina 

científica. Não podemos assumir que a Física tratada na educação básica é a mesma abordada nas 

universidades e institutos de pesquisas, não apenas por questões epistemológicas, mas também por 

questões sociais e históricas (GOODSON, 2013). Sendo assim, a existência de uma disciplina 

escolar no currículo se deve a movimentos que ocorrem em diferentes instâncias que englobam a 

esfera governamental, os espaços acadêmicos de formação e as dinâmicas do cotidiano escolar. 

Nesse contexto, assumimos que práticas curriculares engendradas no bojo de cursos de 

Licenciatura podem compor o cabedal de saberes sobre uma disciplina escolar que se revelam 

cruciais para garantir a importância dela no currículo. No cenário recente, houve um aumento 

significativo na oferta de vagas em cursos de Licenciatura, devido a expansão das universidades 

federais e criação dos institutos federais (LIMA, 2016). Estes últimos, por força de lei, precisam 

ofertar o quantitativo de 20% de suas vagas em cursos de Licenciatura, “sobretudo nas áreas de 
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ciências e matemática” (BRASIL, 2008, Art 7º, inciso VI, alínea b). No escopo deste trabalho, 

elegemos a Física como foco de análise  

Essa especificidade dos Institutos Federais se mostra instigante. Barcellos (2013), em sua 

tese de doutorado, traz problemáticas sobre currículo, formação de professores e o conhecimento 

físico. Neste trabalho, a autora analisa a configuração de dois cursos de Licenciatura em Física: de 

uma universidade do estado de São Paulo e de um campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). 

Entre outros aspectos, ela salienta a autonomia que os docentes do IFSP gozaram para elaborar o 

curso e a diferença organizacional em relação as universidades.   

Assim, este trabalho propõe-se a seguinte questão norteadora: que efeitos um curso de 

Licenciatura em Física poderia induzir na dinâmica da respectiva disciplina escolar, considerando 

as particularidades do âmbito de um Instituto Federal? 

CURRÍCULO E DISCIPLINAS ESCOLARES 

Os estudos curriculares abrangem uma gama de temáticas e perspectivas teóricas que 

permitem compreensões para além da ideia de lista de conteúdos e de um caminho para se chegar a 

algum lugar (LOPES e MACEDO, 2011; GOODSON, 2013). Dentro do que podemos denominar 

de organização ou configuração curricular à qual estamos familiarizados, há as tradicionais 

disciplinas escolares, que podem ser entendidas como: “1) uma construção sócio-histórica; 2) uma 

tecnologia de organização curricular; 3) um produto da recontextualização de discursos; 4) um 

híbrido de discursos curriculares” (LOPES, 2005, p. 265). 

 Esses quatro eixos descritos por Lopes (2005) possibilitam uma forma de se compreender as 

disciplinas escolares como autônomas, descoladas dos correspondentes campos científicos, com seu 

corpus próprio de saberes, que não são meras reproduções, nem adaptações dos conhecimentos 

acadêmicos. Assim, no bojo das disciplinas escolares, o processo de transformação de um 

conhecimento científico em escolar não seria absolutamente linear, mas configurar-se-ia como uma 

amálgama desses quatro princípios. 

 Salientamos assim, a despeito das propostas de organização curricular por áreas (BRASIL, 

1999, 2006, 2009, 2012), a força das disciplinas escolares nos diferentes contextos curriculares. 

Petrucci-Rosa (2007) propõe a metáfora de um currículo-loteamento que corrobora esta assertiva e 

a segunda proposição de Lopes (2005) sobre as disciplinas escolares.  
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O currículo como loteamento estabilizou-se na escola básica onde a especialização – 

traço mais forte de sua fonte inspiradora: a ciência moderna – é o que prepondera. 

Nesse loteamento, a disputa dentro do “tempoespaço” da semana torna-se dinâmica, 

inventando ‘vencedores’ e ‘perdedores’, mais merecedores ou menos dignos de 

atenção, no processo de formação que a escola se propõe a fazer. (PETRUCCI-ROSA, 

2007, p. 55). 

A disciplina constitui assim um território próprio não apenas com os saberes científicos de 

referência, mas também com as características e demandas da comunidade de sujeitos que a 

compõe. Esses “territórios” concorrem entre si para garantir espaços e atender os anseios dos 

habitantes da “terra-natal” disciplinar (PETRUCCI-ROSA, 2007). Deste modo, não se pode olvidar 

a dimensão sócio-histórica da constituição de uma disciplina escolar. Ao admiti-la e considerá-la, a 

existência de determinada disciplina com seus respectivos conteúdos é desnaturalizada e 

questionada, uma vez que ela pode representar interesses e demandas de grupos específicos 

inseridos em contextos históricos, sociais, políticos e econômicos. Nesse sentido, Goodson indica 

que 

à medida que a matéria avança (matéria, em certo momento, semelhante a uma 

coalização que reveste um subconjunto de facções beligerantes), o papel das 

universidades se torna cada vez mais importante. E a coisa não para por aí, porque 

cada grupo emprega o seu discurso na tentativa de que sua matéria seja considerada 

“disciplina acadêmica” (merecedora, por isso, de recursos financeiros e oportunidades 

de carreira que vão se acumulando) (GOODSON, 2013, p. 37-38). 

Assim, a permanência de uma disciplina no currículo estaria relacionada com mecanismos 

que possam conferir a ela um caráter de cientificidade, que socialmente implica em um maior status 

do que questões pedagógicas e utilitárias (GOODSON, 2007 e 2013). 

 Em seus trabalhos Goodson cita o caso de duas disciplinas que foram introduzidas no 

currículo britânico: “Ciência das coisas comuns” e “Estudos ambientais”. Inspirado no trabalho de 

David Layton ele argumenta que essas disciplinas não lograram êxito na permanência no currículo 

por apresentarem justamente um caráter mais utilitário, distante da sistematização do dito 

conhecimento científico. Ademais, elas não puderam compor o quadro de disciplinas cobradas nos 

exames de ingresso para o ensino superior na Inglaterra (GOODSON, 2007). 

 Diante deste cenário, delineamos a assunção de que esses processos de estabilização e 

permanência das disciplinas na organização curricular estão relacionados com a transformação do 

conhecimento científico em escolar, que é subjacente aos quatro princípios propostos por Lopes 
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(2005) para se compreender a natureza da disciplina escolar. Consideramos, portanto, que a 

discussão sobre o conhecimento escolar pode se desenrolar em diferentes contextos, sendo os 

cursos de Licenciatura um espaço muito promissor para se problematizar essas questões 

concernentes ao currículo da escola básica. 

OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Os Institutos Federais (IFs) foram criados a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, mediante a integração das escolas agrotécnicas federais e dos CEFETs (Centros Federais de 

Educação Tecnológica) em alguns estados; e a transformação do CEFET em IF em outros. Este 

processo não se desenrolou livre de tensões e negociações políticas, considerando a tradição quase 

secular dessas instituições precedentes (FLACH, 2014). Os IFs integram a Rede Federal de 

Educação de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Além dos IFs, a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, o CEFET-RJ - Celso Suckow da Fonseca - e o CEFET-MG, as 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro são 

integrantes da Rede federal.  

Os IFs são o marco mais recente de uma história que se iniciou em 1909 com a criação das 

Escolas de Aprendizes e Artífices, com o objetivo de formar profissionais em ofícios específicos 

como alfaiataria, sapataria e carpintaria. O ensino apresentava, portanto, um caráter estritamente 

profissional e se destinava àqueles que não tinham acesso as tradicionais escolas da época. Ao 

longo dos anos, o desenvolvimento dessas escolas levou a mudanças em seus nomes, passando para 

Liceus Industriais em 1937, Escolas Industrias e Técnicas em 1942, Escolas Técnicas Federais em 

1959. Em 1967 surgiram as Escolas agrícolas que vieram a ser conhecidas como agrotécnicas. 

Interessante destacar que os cursos oferecidos por elas ofereciam formação técnica no chamado 

nível secundário, que pode ser comparado ao nível médio atual.   

A próxima etapa no percurso da Rede Federal é a criação dos CEFETs de Minas Gerais, 

Paraná e Rio de Janeiro a partir da transformação das escolas técnicas federais, através da Lei 6545, 

de 30 de junho de 1978. Com a instituição desses Centros, cursos de nível superior poderiam ser 

ofertados com foco na área tecnológica e também as então denominadas licenciatura plena e curta. 

Apesar da previsão legal para oferta de cursos de Licenciaturas, os primeiros cursos desta natureza 

criados pelos CEFETs iniciaram suas atividades nos anos de 2000 com a Licenciatura em Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias no CEFET – Campos/RJ; e 2001 com a Licenciatura em Física – 
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CEFET/SP (SANTOS, 2004). Apesar de uma discreta expansão dos CEFETs ao longo da primeira 

década dos anos 2000, foi após a criação dos IFs em 2008 que houve um aumento substancial de 

unidades e consequentemente de vagas para Licenciaturas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As narrativas de vida profissional podem revelar outras realidades, potencialmente 

enriquecedoras para contribuir com a elucidação do problema de pesquisa. A experiência dos 

sujeitos, professores e professoras em nosso caso, é uma fonte de perspectivas de mundo, que 

carregam sentidos múltiplos dentro dos contextos sociais e políticos que os sujeitos vivem. Assim, 

foram realizadas entrevistas com docentes atuantes nos cursos de Licenciatura em Física, uma vez 

que esse espaço de formação é por excelência um lugar privilegiado para se mobilizar as questões 

relacionadas ao conhecimento escolar. 

As entrevistas realizadas não seguem padrões como estruturadas ou semiestruturadas, 

comumente utilizados. Nossa perspectiva está assentada na premissa de que os sujeitos tem 

histórias de vida para contar que podem ser carregadas de sentidos vários, considerando as 

experiências vivenciadas por eles. Ancoramos nossa concepção sobre narrativas nos escritos de 

Walter: 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no campo, no mar 

e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. 

Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada, como uma 

informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida 

retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como a mão do 

oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 2012, p. 221) 

Desta maneira, a entrevista transcorre como uma conversa, de forma que o 

pesquisador/entrevistador seja também ao mesmo tempo um aprendiz que pode receber as palavras 

que ouve como conselhos, como saberes da experiência vivida por quem narra memórias em um 

processo que lembra e resgata a potência do “artesanal” no ato da narrativa. Desejamos assim, ouvir 

o que os docentes participantes da pesquisa tenham a nos dizer sobre questões relacionadas ao 

nosso problema de pesquisa e objetivos. 

 Em nosso caso, começamos as entrevistas com os docentes a partir da seguinte frase 

disparadora: “Conte-me suas histórias sobre suas práticas profissionais de atuação na Licenciatura 

em Física.” Os áudios foram gravados e posteriormente transcritos e textualizados. Neste processo 
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de textualização, são suprimidas marcas de oralidade, repetições e eventuais elementos externos ao 

contexto da pesquisa. Informações que identifiquem o participante da pesquisa e/ou outros sujeitos 

são retirados, observando as questões éticas da pesquisa.  

A análise das entrevistas dar-se-á inspirada na ideia de mônada, também utilizada por 

Walter Benjamin (PETRUCCI-ROSA et al., 2011). Em Infância em Berlim por volta de 1900, 

Benjamin recria a sua infância através de vários fragmentos, que são as mônadas, constituindo 

diversas historietas. Essas mônadas são representações de um todo, porém não são meras partes 

desconexas da unidade que representam, carregando em si a própria unidade. Elas não são, 

portanto, parte de um todo, mas sim Partes-todo “que são centelhas de sentidos que tornam as 

narrativas mais do que comunicáveis: tornam-nas experienciáveis” (PETRUCCI-PROSA et al., 

2011, p. 203). Ainda nos dizeres destes autores:  

A imagem da mônada, utilizada por Walter Benjamin em seus escritos, é inspirada, 

segundo referências do próprio autor, na “Monadologia” de Leibniz. As mônadas são 

conceituadas como os elementos das coisas, indivisíveis e indissolúveis, substâncias 

simples e sem partes, que conformam o real em sua totalidade. Sendo a realidade 

múltipla e diferenciada, tais elementos mínimos diferem entre si e estão sujeitos a 

mudanças naturais. (PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p. 204) 

Assim, as mônadas constituem nosso material empírico e são confeccionadas através de 

excertos das entrevistas que dialoguem com os objetivos da pesquisa. Cada mônada carrega um 

título que sinaliza um possível caminho de produção de sentidos. As mônadas tem a potencialidade 

em si de mostrar, recriar, elucidar um contexto, local, época, ideia, acontecimento por meio da 

interface entre o fragmento e a totalidade. Dessa forma, quando recortamos uma mônada não 

encerramos nela mesma um único sentido passível de ser transmitido. Ao contrário, uma mônada 

pode guardar brechas em si que levem aquele diante dela para diferentes fragmentos do todo, 

possibilitando a produção de diferentes sentidos.  

A seguir, apresentamos algumas mônadas de três professores de cursos de Licenciatura em 

Física de um Instituto Federal. Eles são identificados por pseudônimos, como forma de resguardar 

suas identidades.  
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AS MÔNADAS 

Ele é uma ponte 
Fui eu e outro professor designados pelo então diretor para gente estruturar o primeiro curso 

de licenciatura. “Ah, o que vai ter?” Na licenciatura de física muita gente fala, é um curso de exatas 

ou curso de humanas? Ele é uma ponte! Ele trabalha com conhecimentos que são das ciências 

naturais, mas que o objetivo não é só o conhecimento. A educação, a formação científica da 

população em geral. Então, eu tive essa preocupação, tanto que fiz história também. (Prof Elétron – 

30 anos de docência) 

Não é uma perfumaria 
Para dar sentido para ciência que você vai ensinar tem que ter história, não é uma perfumaria 

como o pessoal mais voltado para o bacharelado. Eu acho que ela tem que permear. Aqui por 

exemplo no nosso curso de física tem duas disciplinas específicas. A história da ciência e outra da 

história da física que são conceitos de física. Eu leciono as duas. Tem também história da filosofia, 

mas é da educação, é ligada. Mas elas não são perfumaria e não podem estar só nestas disciplinas 

tem que estar permeando todo o conjunto da obra. Então eu dou física moderna, mas eu permeio o 

contexto histórico. Falo sobre a Lei de Planck, e a vidada do século 20. (Prof Elétron) 

Dar a Física o que é da Física 
Vamos pensar um pouco mais, as três ciências..., a astronomia, vamos começar por ela, que 

geralmente fica relegada a segundo plano, e quem acaba se apoderando dela é a geografia, o que é 

meio paradoxal. Naturalmente seria a gente, e ela fascina tanto o ser humano, toda vez que a gente 

faz debate aqui, quando é no fim da noite a gente coloca uns telescópios para observar os céus. A 

gente sabe o quanto isso, desde lá de atrás é fascinante, olhando as estrelas na época da fogueira. 

Então se delega e deixa para geografia, deveria estar com a física, deveria ter uma disciplina de 

astronomia, todo curso deveria ter pelo menos um.  (Prof Elétron) 

Ensino de Física não é Física 
Assim como nossos colegas professores, que você vai falar “vamos começar o primeiro ano 

desse jeito, com esse tipo de discussão e o cara acha que “não, você está sendo muito pragmático, 

você tá discutindo a física do dia a dia, que ele usa, mas Física não é isso, física é uma ciência que é 

fortemente ligada a matemática” e é verdade, o que eu tive no mestrado e no doutorado da USP, o 

orientador colocava isso, a matemática é o dedo da física apontando para a natureza, é só pela 

matemática que a física interage com a natureza, a matemática faz parte, é essencial para a física. 
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Mas tudo bem, estamos falando do ensino de física, e não da física necessariamente, então acho que 

é uma diferença grande. A matemática tem que entrar, mas não é do jeito que o cientista usa. (Prof 

Quark – 30 anos de docência) 

Destituindo a gaveta 
Primeiro o fato de colocar, de inserir a física moderna no currículo e até hoje em dia ser uma 

obrigatoriedade se fazer isso, porque tem nos PCN´s, tem nas orientações curriculares do governo, 

então todo livro didático hoje em dia para participar do Programa Nacional, tem que ter física 

moderna. Mas isso não quer dizer que estão contribuindo com alguma coisa para quebrar as 

gavetinhas, ao contrário, se você pegar a maioria dos livros didáticos de Ensino Médio que hoje tem 

física moderna, ela está lá no final do terceiro volume, e depois o eletromagnetismo quase que 

necessariamente e a quase totalidade deles segue a sequência que ficou conhecida entre os 

professores de física. (Prof Quark – 30 anos de docência) 

Semi bacharelado 
Acho que a nossa proposta enquanto curso de licenciatura se diferencia um pouco da 

proposta da universidade aonde eu fui formado. Eu acho que aqui a gente tem muito mais um viés 

para formar o professor de Física, mais do que no curso que eu fiz. Era muito mais um semi 

bacharelado junto com uma licenciatura tímida. (Prof Foton – 10 anos de docência) 

Elas são diferentes 
Uma coisa é o bacharel em física, outra é o licenciado em física. Uma coisa é a física aqui 

no curso, outra é a física escolar lá no ensino médio. Claro, elas tem que se conversar, mas eu acho 

que não dá simplesmente para a gente pegar a física da graduação, tirar o cálculo e falar “essa é a 

física do ensino médio”; tira o cálculo diferencial e integral e essa é a física do ensino médio; ou 

pega o Halliday, tira toda a parte de cálculo e essa é a física que vamos ensinar nas escolas. Não é 

nesse sentido a ideia.  (Prof Foton) 

Discussões e Considerações Finais 
O conjunto das mônadas apresentadas traz elementos que dialogam com a natureza da Física 

enquanto disciplina escolar. Parece emergir uma espécie de angústia nas histórias dos professores 

sobre quais são as fronteiras entre o conhecimento científico e o conhecimento escolar. Todos eles 

se mostram preocupados em destacar que a Física abordada nos cursos de Licenciatura não deveria 

ser tratada da mesma forma como nos cursos de bacharelado, como salientam os Profs Quark e 

Foton nas mônadas Ensino de Física não é Física, Elas são diferentes e Semi bacharelado. 
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Do mesmo modo, o Prof Elétron se preocupa em equiparar o status da Licenciatura em 

Física a outros cursos. Nas mônadas Ele é uma ponte e Não é uma perfumaria, ele deixa evidente a 

importância do caráter das disciplinas de ciências humanas no contexto da formação de um 

professor de Física. Ao advogarem pelo distanciamento da Licenciatura do Bacharelado com suas 

características próprias e pelo  reconhecimento do mesmo status acadêmico do Bacharelado, os 

professores evidenciam a estratégia apontada por Goodson no processo de estabilização de uma 

disciplina. 

O professor Elétron na mônada Dar à Física o que é da Física corrobora a metáfora 

proposta por Petrucci-Rosa (2007) sobre a terra-natal disciplinar. Ele demonstra objeções pelo fato 

do ensino de astronomia estar sob a égide da Geografia. As disciplinas escolares são territórios em 

constante disputa, em que as correlações de força se estabelecem a garantir um lugar no espaço-

tempo escolar. Nesse sentido, as narrativas dos professores mostram questões relativas a disciplina 

escolar que emergem no contexto das Licenciaturas em Física, em nosso caso particular. 

 No esteio das proposições de Lopes (2005) sobre a constituição da disciplina escolar, o 

professor Quark na mônada Destituindo a Gaveta menciona a introdução da Física Moderna nos 

livros didáticos, abordando a tradicional sequência de conteúdos, o que constitui um discurso 

perene que compõe a Física escolar.   

 Assim, a compreensão acerca de uma disciplina escolar pode ser permeada por processos 

que se desenrolam no contexto de cursos de Licenciatura, sobretudo no caso dos Institutos Federais, 

em que os professores entrevistados trazem as potencialidades de se pensar as relações entre o 

espaço acadêmico de formação docente e as disciplinas escolares, assim como as tensões entre o 

conhecimento escolar e o conhecimento científico. 
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Resumo 

As disciplinas escolares são estruturas bem consolidadas na organização curricular brasileira. A despeito 
dos documentos publicados desde o final dos anos 90 no âmbito governamental, que trazem noções 
como a interdisciplinaridade e a estruturação do currículo por áreas do conhecimento, as tradicionais 
disciplinas escolares não se desfaleceram. Na argumentação de Ivor Goodson, os campos disciplinares 
adquirem mais status no currículo à medida que eles apresentam um maior caráter acadêmico, o que 
contribui para a estabilização e permanência de determinada disciplina no espaço-tempo curricular. 
Assim, as disciplinas escolares que carregam o nome da respectiva carreira acadêmico-científica, tendem 
a se consolidar no currículo, como a Física, por exemplo. Assim, as disciplinas escolares, que não se 
configuram como meras reproduções da disciplina científica de referência, podem sofrer influências do 
contexto acadêmico. Isso nos leva a assunção de que as dinâmicas dos cursos superiores, mormente as 
Licenciaturas, reverberam no corpus de conhecimentos e características das disciplinas escolares. 
Considerando recentes políticas públicas para a educação brasileira, destacamos a criação dos Institutos 
Federais, que trouxeram em seu bojo a obrigatoriedade de ofertas de cursos de Licenciatura, com foco 
nas Ciências da Natureza e Matemática. Assim, interessa-nos investigar em que medida cursos de 
licenciatura de um Instituto Federal contribuem para a manutenção do status quo da respectiva 
disciplina escolar, a Física, neste caso. A escolha pela Física se dá pela notável tradição acadêmica que 
ela carrega. Em termos metodológicos, foram realizadas entrevistas com professores que atuam nesses 
cursos, dentro de uma perspectiva narrativa inspirada na obra de Walter Benjamin. O material empírico 
foi constituído por mônadas, que representam fragmentos de sentidos produzidos a partir das histórias 
contadas pelos professores. Eles sinalizam algumas tensões entre o conhecimento científico e escolar 
nas Licenciaturas, salientando aspectos desses cursos que podem impactar sobre o universo da 
disciplina escolar Física. 

Palavras-chave: Currículo; Disciplina Escolar; Instituto Federal; Licenciatura em Física. 
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COMUNIDADES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: HETEROGENEIDADES E DESAFIOS  

Paola Guidi Meneghin de Oliveira – Sesi Machadinho/ SP  

INTRODUÇÃO 

Currículos são artefatos socioculturais dinâmicos e em constante transformação, que 

perpassam as facetas legislativas nos diversos âmbitos federativos, a estrutura organizacional das 

escolas e a própria prática docente. O contexto curricular é multifacetado e conflituoso, resultado de 

tensões e disputas entre distintas comunidades. 

O presente trabalho é estruturado a partir de pressupostos teóricos estabelecidos pelo 

historiador e sociólogo Ivor F. Goodson, com destaque para os conceitos de narrativas e 

comunidades disciplinares por ele estabelecidos. Para este autor, há dois tipos de narrativas, as 

sistêmicas, que compreendem discursos documentais e governamentais, e as histórias de vida, 

focadas nas experiências pessoais dos agentes envolvidos. Adicionalmente, Goodson nos traz a 

importância da periodização como instrumento necessário para a interpretação destas narrativas, 

que são diretamente vinculadas ao tempo em que foram vivenciadas. 

 Diante destas premissas o campo empírico foi estabelecido. A narrativa sistêmica analisada 

foi a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promulgada em dezembro de 2018, enquanto as 

histórias de vida retratadas refletem experiencias pessoais de profissionais da Educação Básica, 

mais especificamente professores de Biologia, Física e Química, docentes de Ciências da Natureza 

no Ensino Médio.  

 Tal delineamento de pesquisa reflete as experiências da pesquisadora autora, professora da 

Educação Básica, mais especificamente, de Biologia, no Ensino Médio e seus anseios diante do 

contexto de configuração desta narrativa sistêmica. A criação de uma base curricular comum em um 

país de dimensão continental, multiétnico e pluricultural por si somente já é alvo de discussão, no 

entanto há outros elementos mais específicos que devem ser aqui retratados, as narrativas 

anteriormente construídas. 

PROBLEMÁTICA E DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 A proposição da construção de uma base comum curricular advém do artigo 210 da 

Constituição Federal de 1988 e é ressaltada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Desta forma é 
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possível identificar alguns elementos inerentes à construção desta narrativa através de outros 

documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que traziam a interdisciplinaridade como premissa 

fundamental e já apontavam para a organização das disciplinas escolares em áreas do 

conhecimento.   

 Entretanto, foi a criação do Plano Nacional de Educação, estabelecido a partir da 

promulgação da lei 13.005 em 2014, que consolidou através de quatro metas específicas, os 

caminhos para a efetiva criação desta base que passou por três versões distintas.  

Destaca-se a terceira e última versão, não somente por seu caráter disruptivo em relação às 

demais versões e documentações homologadas nas últimas décadas, mas por ter sido aprovada em 

duas fases. Embora a homologação da BNCC tenha se dado em dezembro de 2017, o texto base 

referente ao Ensino Médio só foi homologado um ano após. Analisando-se especificamente esse 

texto é observável o caráter disruptivo do mesmo, principalmente no que tange às disciplinas 

escolares, com exceção dos componentes Língua Portuguesa e Matemática. 

 Diante de uma proposição curricular pautada nas áreas do conhecimento, surgiu a principal 

pergunta de pesquisa: é possível conceber professores de Ciências da Natureza como uma 

comunidade coesa e monolítica?  

 Considerando-se o referencial de Goodson, professores de componentes curriculares 

específicos constituem comunidades disciplinares, representadas por discursos e tradições próprias, 

buscando afirmação ideológica, assim como recursos materiais e legais para afirmação e 

estabilização de suas carreiras.  

 Outro conceito de comunidade, igualmente interessante e relevante ao contexto desta 

pesquisa é o de comunidades epistêmicas, que de acordo com Peter M. Haas (1995), são grupos 

constituídos por profissionais de variadas áreas do conhecimento, mas com premissas e normas em 

comum. Estas comunidades assumem o caráter de detentores de um conhecimento relevante, 

compostas por indivíduos que se encontram conectados por um paradigma ou problemática em 

comum, procurando influenciar políticas públicas em prol destes ideais compartilhados. 

 Professores de Biologia, Física e Química, com diferentes tempos de docência, foram 

convidados a contarem suas histórias de vida como professores especialistas de tais componentes, 

objetivando-se desta forma encontrar pontos de congruência e divergência em seus relatos que 

apontassem para a configuração de comunidades disciplinares e/ou epistêmicas. O presente trabalho 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1785 

traz um recorte de três destas entrevistas, representando cada uma dessas comunidades e o processo 

de periodização.  

 Previamente à realização destas entrevistas, os professores receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde tiveram acesso aos objetivos gerais da pesquisa. 

Muitos deles se interessaram imediatamente pela pergunta de pesquisa, principalmente diante deste 

cenário de reconfiguração das bases legais curriculares no país. As entrevistas foram realizadas em 

locais previamente escolhidos pelos professores, que tinham o controle da gravação. Posteriormente 

os áudios foram transcritos e mônadas foram produzidas, seguindo-se o referencial de Petruci-Rosa 

et al (2017) e a obra “O Narrador” de Walter Benjamin. 

 As falas dos professores apontam como elemento de congruência, principalmente a relação 

intrínseca à sua formação acadêmica, à preocupação com a alfabetização científica e a relevância 

das disciplinas escolares nas quais atuam. O vestibular também surge nas falas dos professores, mas 

em contextos diversos. 

 As divergências são coerentes com o conceito de comunidades disciplinares, revelando 

como esses profissionais apresentam especificidades epistemológicas que refletem identidades 

docentes ligadas aos componentes curriculares lecionados. Algumas narrativas sugerem tensões 

entre essas comunidades, que apesar de unidas aparentemente em prol da investigação científica, 

não são coesas a ponto de se apresentarem como comunidades epistêmicas.  

 Portanto, algumas mônadas foram selecionadas para uma discussão mais focada em torno 

desta problemática, ou seja, a não unicidade e homogeneidade do grupo de professores da área de 

Ciências da Natureza. Os professores tiveram suas identidades preservadas e seus pseudônimos 

representam os nomes de plantas brasileiras que se encontram em risco de extinção.  

PROFESSORA JACARANDÁ 

A professora Jacarandá é bióloga e lecionou Ciências para os anos finais do Ensino 

Fundamental e Biologia para o Ensino Médio ao longo de sua carreira de 41 anos na docência, tanto 

na rede pública quanto na privada. 

Base sólida 
Eu me formei em 1975, quando estudar genética era algo mais associado às abelhas, com o 

Dobzhansky, na USP. Eu tive essa genética incipiente porque era a genética vigente àquela época, 

limitada aos cruzamentos, às drosófilas. Mesmo assim, como professora de Biologia, era o assunto 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1786 

que eu mais gostava de trabalhar com os alunos! Quando eu lia textos e artigos sobre o tema eu 

conseguia desenvolver com eles essa genética mais avançada que eu não tive. Mas como eu 

conseguia? O indispensável é ter uma base sólida, com os conceitos básicos bem definidos, porque 

a partir de uma formação específica, desenvolvida em uma boa faculdade, você consegue ir além. O 

mundo muda o tempo todo, mas as premissas básicas, fundamentais, continuam. Muitas vezes um 

aluno me perguntava sobre algo que tinha saído na televisão, alguma novidade... Eu conseguia 

explicar, porque eu tinha a base, eu conseguia explicar a partir dessa base. Se você for generalista 

você não vai conseguir! Sem bases sólidas pode ser que saia uma notícia que seja absurda e você 

nem consiga perceber. Eu não me prendia em livros didáticos, eu ia além! Como eu ia longe se eu 

não tive isso? Porque eu tinha uma base muito boa. 

A Biologia é maravilhosa! 
Eu sou uma pessoa que gosta de estudar e descobrir o que eu ainda não sei. Eu não durmo se 

não souber alguma coisa, eu tenho que saber na hora... Daí eu achei que a biologia era uma boa 

ideia, pois além de gostar, meu pai era médico, ou seja, da área e naquele tempo os professores 

eram valorizados, então escolhi Biologia por tudo isso.  

Eu era muito boa em português e história, mas eu via a Biologia como um desafio porque 

você nunca consegue abranger tudo. A Biologia uma coisa maravilhosa. Tem tantos campos 

interessantes dentro da Biologia! Ser bom em todos os campos da Biologia já é difícil! 

Química era a pedrinha no meu sapato 
Você não consegue ter bases sólidas em tudo... Eu tenho alguma coisa de Física e Química, 

claro, eu lecionava Ciências também, mas como um professor formado especificamente, não tem 

como. Nesse caso você usa mais o que aprendeu no colegial, que no meu tempo era chamado de 

ginásio. Eu gostava muito de estudar, mesmo assim, Química sempre foi minha pedrinha no 

sapato... Eu sabia as coisas básicas...  

No vestibular, por exemplo, eu gabaritei História, Português e Inglês, mas Química? Eu 

meio que “fiz no gasto” e olha só que depois tive bastante Química na faculdade... Química 1, 2, 3 e 

4... e mesmo assim essa dificuldade permaneceu... As aulas de Química orgânica eram um horror! 

Eu viajava no fim de semana para casa e na segunda-feira eu retornava para Ribeirão... Mas eu 

sabia que seriam oito horas de Química! Eu não queria voltar de jeito algum! Tinha um professor 

belga e eu entendia menos ainda! Nós tínhamos aulas de Química com os alunos da Química! Era 
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muito difícil e o que os professores diziam para gente? “Vocês de biologia não servem nem para 

fazer comida, vocês não sabem nem lavar os vidros direito”.  

Já conversei com outras pessoas que fizeram Química em outras escolas, e é sempre a 

mesma coisa, eles desprezam os biólogos, acham que biólogos não entendem nada, porque são 

linguagens muito diferentes que nos separam.  

O jornal de Ciências 
Agora está na moda falar da revista Pesquisa Fapesp. Eu fiz isso a vida inteira. Eu levava a 

revista para que os alunos escolhessem um tema para discussão... O jornal de Ciências que eu 

desenvolvi com os estudantes foi uma experiencia incrível! Não era obrigatório usar a revista, mas 

normalmente a partir dela surgiam as melhores apresentações. 

Eu deixava os alunos trabalharem com qualquer assunto porque eu não queria engessá-los. 

Eu dava exemplos e sugestões, como estudos na área de astronomia, paleontologia, mas não era 

fechado. Então não tinha como o aluno falar que naquele dia o computador tinha quebrado e ele não 

tinha conseguido pesquisar, porque ligando a televisão ou conversando com alguém, ele 

conseguiria, pois a Ciência está no nosso dia-a-dia, está em tudo! Eu queria passar essa mensagem! 

Teve uma vez, não me lembro exatamente o ano, mas um pesquisador ganhou o prêmio Nobel e a 

turma já tinha discutido sobre o assunto!  

Ensinando para a vida ou para o vestibular? 
O Ensino Médio na rede particular que eu lecionava foi criado do nada. Os analistas da 

época simplesmente disseram que teriam Ensino Médio e pronto. E alegaram que o Ensino Médio 

não era para ser focado em vestibular, mas sim para a vida... Eu fiquei horrorizada, porque você tem 

de ter a chance de fazer a sua escolha. Não demorou quinze dias e o discurso mudou... Que era sim 

para focarmos no vestibular... Que os alunos deveriam passar nas melhores universidades. Com 

todo o perdão, para mim isso não faria diferença, pois mesmo que fosse um Ensino Médio dedicado 

“para a vida”, a minha postura não mudaria em nada, porque eu acho um absurdo o estudante não 

poder escolher.  

Eu usava o Amabis e Martho, um livro com bastante carga conceitual. Escutei na época que 

eles não iriam conseguir, mas como assim? Não é para eles entrarem nas melhores universidades? 

Mesmo que eles não queiram, eles devem ter o direito à escolha! Eu não abaixava o nível não... 
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Interdisciplinaridade solitária 
Quando fazíamos projetos interdisciplinares de Ciências da Natureza no Ensino Médio a 

interdisciplinaridade existia apenas no nome. Era só eu. Eu ainda falava para os outros professores, 

de Química e Física, sobre como eles poderiam ajudar, explicando alguns temas, mas na verdade 

quem explicava era eu, ou seja, o projeto acabava tendo um enfoque muito mais biológico porque 

não havia essa interação. Acho que pode ser falta de interesse, ou a dificuldade desses professores 

em enxergar como eles podiam contribuir com o tema, que na época era o de investigação forense. 

Eu levei os alunos na polícia civil de São Paulo, foi muito legal... Nós depois fomos à cadeia e 

tivemos uma palestra. Quando nos perguntaram acerca do motivo da visita e relatamos que era por 

causa desse projeto, o responsável pela visita nos levou a uma sala específica onde são resolvidos os 

crimes e explicou com detalhamento científico diversas etapas da investigação. 

PROFESSORA CEDRO-ROSA 

A professora Cedro-Rosa é engenheira química e licenciada em Ciências com habilitação 

em Química e lecionou Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental e Química para o 

Ensino Médio ao longo de sua carreira de 27 anos na docência, tanto na rede pública quanto na 

privada. 

Você é engenheira, não tem didática! 
Eu dava aula, mas era engenheira química e começaram os problemas... eu cheguei a 

discutir com um professor que era licenciado que começou a questionar minha formação técnica, o 

fato de eu não ser licenciada. Ele dizia, “você é engenheira, você não tem didática” e eu discutia, 

brigava, inclusive com professores renomados. Hoje eu sei que minha postura não era a correta, 

mas na época eu achava que saber o conteúdo bastava. Eu continuo achando que o conteúdo 

específico é essencial. Se eu não soubesse o conteúdo não adiantaria aprender a didática depois. Eu 

poderia continuar sendo professora, mas não seria bom... Aprender didática depois foi mais simples 

do que seria se eu soubesse didática, mas desconhecesse a Química.  

A licenciatura mudou minha visão 
Eu fiz duas licenciaturas, uma de Ciências e Matemática e outra de Química. A minha visão 

da figura do professor mudou, a prática também, principalmente na segunda licenciatura, porque 

quando eu fiz a de Matemática ela era específica nos conteúdos, enquanto a de Química era voltada 

para pessoas como eu, bioquímicos, engenheiros... Todos já eram graduados e eu senti essa 
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diferença. Eu gostava muito do curso, porque meu problema não era com a Química, mas sim com 

as metodologias... como eu iria trabalhar com o aluno? Essa começou a se tornar a minha 

prioridade... Durante esse período eu lecionava no CEFAM, Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério, onde permaneci por dez anos. Minha licenciatura ocorreu quando 

eu já estava há cinco ou seis anos lecionando. Além do curso específico eu aprendi muito durante 

esses anos, pois nós tínhamos tempo para estudar. Ficávamos a tarde toda estudando os principais 

autores. Isso me ensinou demais, e eu mudei o modo como enxergava a docência.  

O laboratório era a sala de aula 
A minha sala de aula era o laboratório. No início nós íamos para uma sala ambiente e nós 

tínhamos de nos deslocar o tempo todo, mas depois eles construíram um laboratório. Foi a época 

que eu mais gostei de dar aula, porque nós tínhamos as bancadas, fazíamos experiências, relatórios 

e era muito legal. Muitos diziam antes que não gostavam de Química e passaram a adorar. Eles não 

imaginavam ter aula de Química no magistério.  Foi um grande aprendizado nos dois sentidos, pois 

aquele também foi o meu laboratório de docência. 

Na particular, o foco era o vestibular 
Eu comecei a dar aula em escola particular também. Como quem lecionava no CEFAM 

passava em ótimas colocações nos concursos, essas escolas que estavam surgindo passaram a nos 

chamar. Mas o foco era outro, era o vestibular. Acredito que seja assim até hoje... Fiquei um bom 

tempo nessa escola e era completamente voltada ao vestibular, principalmente com a criação do 

cursinho. Era muito diferente e eu amava também! No cursinho eu aprendi a usar a lousa! Eu 

aprendi que usar mais do que uma lousa não funciona, porque isso tira a atenção do aluno. E levei 

isso para a sala de aula. Eu tive muitas experiencias diferentes ao mesmo tempo... 

Eu sou professora de Química 
Hoje eu penso, nossa as aulas que eu dava eram ruim demais. Aos poucos fui abandonado as 

aulas de Matemática e Física, porque a minha formação era de Química. Tanto no cursinho, escola 

particular, quanto no CEFAM fui me especializando como professora de Química. Porém no Estado 

quando surgiram os concursos eu prestei Ciências, porque a minha licenciatura de Química ainda 

não tinha sido homologada. Mas sempre que possível eu lecionava Química. Mais no futuro fiz 

outros concursos já na área de Química, mas nunca assumi, eu fiz por causa da pontuação, não 

cheguei a assumir esse cargo. Por sete anos eu trabalhei em uma outra rede particular, só com 

Química e no Estado após dezesseis anos eu aposentei. E mesmo dando aulas de Ciências, quando 
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ia ver, eu estava dando aulas de Química. Quando eu dava aula de Ciências ou Matemática eu 

enchia a lousa de conteúdo, era uma fuga. Uma diretora minha comentou, seu perfil é no Médio, 

dando aula de Química.  

A Biologia é muito diferente 
Eu acho que o professor de Biologia interage mais com o aluno. Eu via isso quando 

lecionava Ciências. Os professores de Física e Química são mais orgulhosos de suas disciplinas. Eu 

falava assim para os meus alunos, eu ouvi dizer de um professor de Química que “quem sabe 

Química, sabe tudo”. E continuava, “você vai bem em Química, então você vai bem em tudo!”. Eu 

dizia isso para que os alunos quisessem estudar o meu conteúdo. Eu enxergava o professor de 

Biologia com mais recursos para aproximar o conteúdo do aluno. Eu não sei nada de Biologia. Eu 

dei aula de Ciências e eu estava muito distante da Biologia. Por exemplo, quando eu fiz um curso 

na UNIMEP, uma professora começou a argumentar sobre o sistema cardiorrespiratório. Eu fiquei 

boquiaberta. Eu não sabia falar daquela forma e era uma aula para o Ensino Médio de Biologia. Eu 

não tenho essa desenvoltura. A Física e a Química são relativamente próximas, inclusive com a 

Matemática, mas a Biologia? Ela é muito diferente. Você pode tentar enganar o aluno, eu conheço 

professor que finge que sabe, mas os alunos descobrem. 

PROFESSOR CASTANHEIRA 

O professor Castanheira é licenciado em Física e atua como professor de Física no Ensino 

Médio. Tem atuado desde 2012 como professor na rede privada e mais recentemente na rede 

pública. 

O PIBID me instigou a ser professor 
Minha trajetória como professor de Física se iniciou por volta de 2008, 2009, pelo PIBID, 

um projeto da Unicamp, onde nós, anda estudantes da graduação, íamos para as escolas públicas do 

município de Campinas, seja para lecionar ou auxiliar através de plantões de dúvidas. Eu lembro 

que eu gostei muito dessa oportunidade de poder ensinar um pouco mais de Física, de Ciência para 

os alunos. Então eu optei por ser professor. Já formado pelo curso de Licenciatura em Física pela 

Unicamp, em 2010, ou 2011, prestei concurso tanto para a rede pública do Estado quanto para uma 

rede particular, enquanto lecionava em uma outra escola particular que trabalhava com sistema 

apostilado de ensino. Enfim, gostei muito dessa experiência e os desafios pareciam enormes nessa 

profissão. 
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Falta tempo para a interdisciplinaridade 
Eu vejo que em relação ao ensino de Ciências da Natureza cada um ainda está no seu 

quadrado, embora fosse muito interessante a criação de projetos em conjunto. Falta tempo para 

conversarmos. Além de não termos tempo, a estrutura escolar não ajuda. Atividades 

interdisciplinares surgem em momentos mais específicos, como as feiras científicas ou disciplinas 

específicas de projetos. Eu tive uma experiência muito agradável na pós-graduação que fiz 

recentemente. Eu me formei especialista em Ciência por Áreas de Conhecimento, pela faculdade da 

rede na qual leciono e lá tínhamos aula com professores da Física, da Química e da Biologia, todos 

os dias, daí conseguimos fazer projetos mais integrados, que transcendiam as áreas de 

conhecimento. 

Teve um projeto muito interessante sobre fotossíntese, no qual conseguíamos relacionar 

Química, Física e Biologia. Nesses momentos que eu percebi que a gente podia conversar e trocar 

ideias para fazer um projeto diferente, mas isso em um ambiente de pós-graduação, na sala de aula é 

muito raro a não ser em feiras científicas ou aulas de projetos, nas quais os estudantes se reúnem em 

grupo e procuram transcender as áreas de conhecimento. 

O rigor matemático muitas vezes afasta 
Com o tempo a gente fica mais macaco velho dentro da sala de aula. Com o decorrer do 

tempo percebemos que não adianta ficar preso ao rigor matemático. Eu lembro que eu trazia uma 

pequena parte teórica no início das minhas avaliações e hoje eu vejo que elas são indispensáveis e 

ocupam muito mais espaço. Eu vejo que o aluno tem muita dificuldade na resolução de problemas e 

eu tento equilibrar isso nas minhas avaliações. Eu vejo que isso mudou muito no decorrer do meu 

tempo de docência. Durante as aulas é claro que eu falo muito da parte teórica, mas eu tento trazer 

atividades experimentais para eles, virtualizadas também. Eu tento trazer isso na avaliação. A 

resolução de problemas de questões de vestibular também ocorre, mas em um tempo curto, porque 

eu percebo que leciono para poucos nesses momentos.  

Lembro de um exercício da Unicamp. Daqueles em que as equações se unem... Eram vários 

dados, um exercício que trazia conceitos da mecânica em conjunto à elétrica e era possível calcular 

a força resultante! Aquele momento em que eu tinha trinta e dois alunos se transformou em uma 

aula particular, com três a cinco me acompanhando na discussão. 
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A Física e o cotidiano 
Ensinar Física é uma formação para a vida, para que os alunos não façam certos erros mais 

grotescos, como na culinária em relação aos materiais condutores de calor ou na mecânica ao usar 

uma alavanca. O nosso dia-a-dia tem Física. Além disso você tem o vestibular. O aluno será 

classificado perante a isso. Há uma questão do currículo a ser seguido, do que é cobrado para o 

ensino superior. 

Iniciei recentemente na rede pública municipal, onde tenho mais liberdade que na particular. 

Eu comecei a discutir ondulatória no segundo ano e trouxe dois textos, um falando sobre a 

importância de se proteger da radiação ultravioleta em relação ao câncer e outro texto sobre os 

impactos à nossa saúde relacionados à poluição sonora. Então eu trouxe um texto que transcende a 

Física, para possibilitar esse novo olhar sobre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Eu 

tento trazer essas informações, algo que seja conhecimento do cotidiano. 

Altos e baixos 
O que me deixa triste é quando vejo meus alunos após diplomados no Ensino Médio, com 

toda a formação que tiveram, em sub empregos. Eu vi um dos meus ex-alunos trabalhando como 

motoboy. O menino tinha o ensino técnico além do tradicional e vê-lo trabalhar como motoboy... 

Nada contra ele ser motoboy, mas com uma formação daquelas e ele resolveu trabalhar em uma 

área que exige uma mínima qualificação. É triste saber que ele poderia ter aproveitado a escola ao 

máximo. São situações de fracasso com os alunos e eu fico decepcionado, mas eu vejo que é parte 

da vida deles.  

Mas eu vejo muita gente de sucesso também. Tenho um aluno que está na Europa. Esse 

garoto aproveitou. Ele não tinha altas habilidades, ele era simplesmente interessado em fazer o 

melhor possível, era esforçado e hoje por exemplo ele trabalha na Bosch e já está rodando o mundo 

com apenas 21 anos.  Então eu vejo essas situações, fico feliz por um lado e triste por outros... 

Os conflitos e o momento da avaliação são complicados. Só de pensar em ter de corrigir 

aquelas provas dos alunos sabendo que eles não estudaram, para mim é o fundo do poço. Esse 

momento de avaliação e de ter de chamar a atenção em sala de aula são os piores... O restante para 

mim é agradável. 

Física é TOP! 
Os professores de Ciências da Natureza são um pouco loucos e com uma curiosidade 

aguçada. São pessoas com perfil de investigador, que olham para as coisas, os fenômenos de forma 
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diferente, sempre com outros ângulos. É um perfil investigativo, de curiosidade, é um perfil 

diferente. Os físicos são ainda mais excêntricos, além de olhar para a Ciência de uma forma 

diferente, nós buscamos padrões. Nós temos o domínio da matemática que talvez os biólogos e 

químicos não tenham. O físico tem o domínio da matemática e isso nos diferencia dos biólogos e 

dos químicos, embora não possamos generalizar.  

Essa ferramenta é incrível, quem tem o domínio da matemática tem um poder muito grande 

para resolver inúmeros problemas. Não puxando a sardinha para o nosso lado, mas a gente que tem 

esse olhar investigativo para a ciência, essa busca pelo padrão, o modo como relacionamos as 

grandezas envolvidas no processo. Nossa área é TOP! Tanto é que todas as engenharias no meu ver 

nascem na Física.  

CONCLUSÕES 

As histórias de vida dos professores investigados possibilitam algumas inferências e 

inúmeros questionamentos. Goodson sempre discutiu acerca da importância das tradições utilitária, 

acadêmica e pedagógica e de fato elas estão presentes nas narrativas pessoais aqui retratadas, com 

destaque para a importância que estes professores conferem à tradição acadêmica. Em todos os 

relatos a formação universitária e o conteúdo específico são fortemente exaltados. Estas evidencias 

reforçam os estudos de Goodson sobre a organização dos professores em comunidades disciplinares 

e sobre a direta relação entre a estabilização de componentes curriculares escolares em função da 

existência de formações universitárias equivalentes. No entanto, há tensões entre as comunidades, 

sejam elas mais diretas, como no caso da história de vida da professora Jacarandá ou implícitas, 

como nos casos subsequentes. Nenhum dos professores imagina ser possível a docência de Ciências 

da Natureza no Ensino Médio por um único profissional e embora o professor Castanheira indique a 

importância da interdisciplinaridade, a professora Jacarandá reforça a dificuldade do trabalho 

integrado, mesmo diante da existência de um componente específico. O conceito de comunidades 

epistêmicas de Haas é apropriado para a análise deste grupo heterogêneo de especialistas, mas a 

ausência de elementos que apontem a união destes grupos em relação ao estabelecimento de 

políticas ou mudanças legislativas nos leva a questionar como essas comunidades se organizarão 

diante do estabelecimento de um currículo por áreas a partir da narrativa sistêmica recém-

homologada, a BNCC? Há muitos pontos de congruência e certamente há pontos de divergência. 

Físicos e químicos se sentem mais próximos, principalmente por se considerarem 

epistemologicamente pertencentes às Ciências Exatas, mas ao mesmo tempo os professores fazem 
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questão de suas identidades específicas. E a comunidade de Biologia, como agirá e reagirá diante 

deste contexto de aparente isolamento ao mesmo tempo em que é tratada como a mais 

interdisciplinar das três áreas do conhecimento? O presente trabalho traz à tona tais questões como 

norteadoras para as conseguintes investigações e análises.  
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Resumo 

Diante da promulgação da Lei 13.415/17, que estabeleceu a composição curricular do Ensino Médio 
brasileiro a partir da Base Nacional Comum Curricular e de itinerários formativos, a estrutura em 
disciplinas passou a ser questionada, principalmente diante da proposição organizacional em áreas do 
conhecimento. A partir do referencial teórico de Ivor F. Goodson que estabelece dois tipos de 
narrativas, as sistêmicas e as histórias de vida, o presente trabalho se apresenta como uma investigação 
acerca de como as comunidades disciplinares de Biologia, Física e Química convergem e divergem 
diante da concepção de uma comunidade epistêmica de Ciências da Natureza no Ensino Médio, de 
acordo com o referencial de Peter M. Haas. Este artigo busca realçar os potenciais limites e desafios 
que esta proposta curricular pode gerar para estas comunidades disciplinares hoje isoladamente 
estabelecidas. Segundo as teorias de currículo propostas por Ivor F. Goodson, narrativas sistêmicas 
compreendem os discursos políticos e suas documentações, neste caso específico a BNCC, enquanto o 
conceito de histórias de vida está atrelado às narrativas pessoais dos profissionais entrevistados. Outro 
conceito igualmente relevante de acordo com este referencial teórico é a periodização, portanto, 
professores com distintas faixas etárias e tempos de docência foram convidados a contarem suas 
histórias de vida. As entrevistas foram transcritas, analisadas e posteriormente ressignificadas sob a 
forma de mônadas, pequenos fragmentos intitulados, de acordo com Walter Benjamin. A análise das 
narrativas individuais aponta para uma tensão inerente entre as comunidades e sentimentos de receio 
em relação ao enfraquecimento do letramento científico, principalmente o específico de suas 
respectivas formações. Conclui-se que professores de Biologia, Física e Química além de reforçarem 
suas identidades como docentes especialistas e destacarem suas formações acadêmicas como 
fundamentais, possuem discursos que não sugerem a existência de uma comunidade única, monolítica, 
de Ciências da Natureza, no Ensino Médio. 

Palavras chave: BNCC, comunidades disciplinares, comunidades epistêmicas, Ciências da Natureza, 
Ensino Médio 
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Resumo 

Este painel discute políticas e práticas curriculares produzidas no ensino superior e na educação básica, 
tomando como base diferentes perspectivas teórico metodológicas para evidenciar as fabricações 
curriculares que estão sendo realizadas em escolas urbanas, em escolas de comunidades quilombolas, 
bem como em cursos de Pedagogia. O primeiro trabalho intitulado “Processo de recriação das práticas 
curriculares coletivas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental” demonstra as influências 
das práticas de outros membros da escola no processo de recriação das práticas curriculares de 
professores. O segundo texto, intitulado “A educação escolar quilombola no processo de construção 
do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal São Francisco de Assis: os sentidos dos sujeitos” 
analisa a produção do PPP de uma escola associada à discussão da educação escolar quilombola que 
tem sido construída paulatinamente, sobretudo, nas duas últimas décadas, diante da luta dos 
movimentos sociais negros. O terceiro texto, intitulado “Educação do campo na formação de 
pedagogos na Mata Sul pernambucana: sentidos construídos pelos docentes de estágio supervisionado” 
aborda a relação entre os sentidos de educação do campo dos professores formadores dos cursos de 
Pedagogia e suas práticas enquanto docentes da disciplina de estágio supervisionado. Todos os 
trabalhos apontam para o movimento entre a produção das políticas e das práticas curriculares, 
demonstrando que mesmo diante de impedimentos legais e/ou das regulações de políticas que não 
consideram as realidades contextuais, os professores e demais membros das instituições educativas 
agem nas brechas da estrutura para fabricarem suas práticas inscritas na articulação entre diferentes 
demandas sociais e políticas.  

Palavras-chave: Currículos Pensadospraticados; Fabricações Curriculares; Ensino Superior; Educação 
Básica;  

PROCESSO DE RECRIAÇÃO DAS PRÁTICAS CURRICULARES COLETIVAS DE 

PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Maria Julia Carvalho de Melo – UFPE-CAA  

Lucinalva Andrade Ataide de Almeida – UFPE-CAA 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta como uma das premissas o entendimento de que a prática que se 

desenvolve na escola é coletiva, uma vez que compreendemos que a prática pedagógica se 

desenvolve em instituições a partir da síntese das ações de sujeitos individuais. Esses sujeitos 

individuais na escola dizem respeito aos gestores, professores, alunos e ao conhecimento (SOUZA, 

2006)  

A prática pedagógica, conformada na interação dos diferentes sujeitos (práticas docente, 

discente e gestora), persegue finalidades e objetivos, e busca na construção do conhecimento ou no 

trabalho dos/com conteúdos pedagógicos (prática epistemológica) contribuir com a formação dos 

aprendizes (SOUZA, 2006). Isso significa, portanto, que a prática pedagógica envolve um projeto 
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formativo que responde às necessidades de uma sociedade inscrita em um momento histórico, e 

objetiva formar sujeitos que consigam circular e atuar nessa sociedade eficazmente.  

Consideramos, pois, que todos os sujeitos inscritos na prática pedagógica da escola 

vivenciam um currículo, isso significa dizer que o gestor apresenta uma experiência com o 

currículo, bem como os professores e os alunos. Contudo, reconhecemos que apesar do currículo ser 

vivido por todos da escola, o seu principal autor é o professor, uma vez que ele se liga à escola e à 

sala de aula (PACHECO, 2009). Ao organizar o processo de ensino e aprendizagem, o professor 

pratica um currículo que é resultado das políticas educacionais, mas é por ele ressignificado na sua 

atuação profissional. Sendo, portanto, sobre esse autor do currículo, que se inscreve numa prática 

institucional realizada coletivamente, que esse artigo se debruça. 

Nessa direção, esse artigo objetiva analisar as influências das práticas de outros membros da 

escola no processo de recriação das práticas curriculares de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Para atingir este objetivo, recorremos a uma abordagem de orientação qualitativa em 

que a Teoria do Discurso (LACLAU; MOUFFE, 2000) constituiu um dos procedimentos 

privilegiados. Essa análise forneceu elementos que possibilitaram conhecer como acontece a 

relação entre os discursos pensado e vivido, possibilitando ainda compreender a realidade social 

enquanto realidade discursiva, sem com isso negar a materialidade dos objetos. 

Dessa forma, na busca de entender como se dá o processo de recriação curricular a partir da 

prática coletiva realizamos entrevistas com professoras dos anos iniciais do município de Caruaru 

no agreste pernambucano. Essas entrevistas foram realizadas levando em consideração o lugar 

dessas professoras enquanto docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, concursadas, 

egressas do curso de Pedagogia da UFPE, uma vez que entendemos que sua posição na hierarquia 

social influencia o que dizem e o porquê dizem o que dizem. Isso significa afirmar que na análise 

das entrevistas consideramos que “o status do indivíduo na hierarquia social vai condicionar o que 

pode e deve ser dito por ele, qual posição de sujeito enunciativo ele poderá ocupar” (MELO, 2014, 

p. 56). Diante disso, procuramos evidenciar a materialidade das relações entre as práticas 

curriculares dessas professoras e a prática coletiva.  

AS CULTURAS COLABORATIVAS NAS ESCOLAS: DISCUSSÃO DAS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE PROFISSIONAIS  

De certo que consideramos que a escola é constituída de uma prática pedagógica baseada em 

uma ação coletiva institucional (SOUZA, 2006), ela é fundada, pois, no estabelecimento de relações 
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entre diversas práticas. Essas relações podem ser responsáveis pela criação de vínculos 

colaborativos que decorrem de formas “espontâneas, voluntárias, orientadas para o 

desenvolvimento, difundidas no tempo e no espaço ou serem ainda imprevisíveis” (LEITE; PINTO, 

2016, p. 73). Necessário identificar, portanto, que espécie de comunidades de trabalho ou culturas 

escolares estão sendo criadas a partir desses tipos de vínculos colaborativos, para, assim, podermos 

nos aproximar das configurações das práticas coletivas produzidas nas escolas.  

Inicialmente, é preciso dizer que a existência da colaboração não garante que a escola 

desenvolva uma cultura integral onde os professores buscam compartilhar ideias com os colegas, 

em que são suscetíveis a procurar e “receber conselhos e assistência por parte de outros professores 

e do director da escola” (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 85). Em uma escola com cultura 

integral de colaboração, as dificuldades enfrentadas por seus membros não são protegidas no 

privatismo das práticas, mas partilhadas e refletidas objetivando a promoção de redes de apoio.  

Nessa escola, “a pessoa não é consumida pelo grupo: realiza-se através dele” (FULLAN; 

HARGREAVES, 2001, p. 90), uma vez que a individualidade é respeitada no seu potencial criativo 

e o individualismo, que impede a aprendizagem mútua, é eliminado. As mudanças não são 

rejeitadas pelo simples apego ao cotidiano já existente, nem são aceitas pela submissão completa às 

imposições do exterior, elas são refletidas pelo coletivo da escola onde se decide o que delas 

contribui para o contexto e o que pode ser descartado. A diversidade é aceita e estimulada, a 

responsabilidade coletiva é produzida no trabalho a partir e com a diferença, considerando o 

contributo dos diversos grupos que compõem a escola, provocando o diálogo e assumindo as 

necessárias trocas entre seres diferentes (LEITE; PACHECO, 2008). 

Entretanto, conforme dissemos, existem outros tipos de escolas que, mesmo possuindo 

vínculos colaborativos, não constituem culturas integrais, sendo estas denominadas de culturas 

balcanizadas, confortáveis, e aquelas baseadas em uma colegialidade artificial. Elas, apesar de 

apresentarem um impacto talvez limitado nas escolas, demonstram que – mesmo em contextos 

institucionais em que não se estimula o diálogo e onde o individualismo profissional se constitui 

como “um individualismo defensivo necessário a preservar equilíbrios pessoais face à deterioração 

das condições objectivas e subjectivas do exercício profissional” (CORREIA; MATOS, 2001, p. 

22) – as práticas dos diferentes membros da escola mutuamente se afetarão.   

Sendo assim, nas escolas balcanizadas, seus membros se associam com alguns colegas 

específicos em uma perspectiva de segmentação de grupos, em que a diferença é excluída das 

relações estabelecidas. Muitas vezes, “lutando pela ocupação de posições e pela supremacia como 
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se fossem cidades-estado independentes, debilmente articuladas” (FULLAN; HARGREAVES, 

2001, p. 95), esses grupos podem propor e produzir nas escolas percursos de formação distintos, em 

que não há continuidade dos trabalhos pedagógico e curricular pensados em termos de instituição.  

No que se refere às escolas que apresentam características de culturas colaborativas confortáveis, 

evidenciamos que, assim como nas culturas balcanizadas, nelas a colaboração também se 

desenvolve circunstancialmente e não é ampliada para toda a escola. Há, aqui, certa dimensão de 

individualismo profissional, tendo em vista que, utilizando uma metáfora de Correia e Matos 

(2001), as “paredes dos espaços” continuam sendo grossas dificultando os encontros, e a 

recorrência da retórica da autonomia que, seguindo normas de suposta privacidade, impede que 

certos aspectos das práticas dos membros da escola sejam permeabilizadas pelas práticas dos 

colegas.  

Quanto às culturas escolares baseadas em uma colegialidade artificial, sabemos que essas se 

corporificam como as que são produzidas a partir do controle e regulação daqueles que administram 

as escolas e se destinam “a aumentar a atenção dada à planificação em grupo e à consulta entre 

colegas, bem como a outras formas de trabalho em conjunto” (FULLAN; HARGREAVES, 2001, p. 

103). Os vínculos colaborativos são, portanto, propostos pela gestão, tendo enquanto aspecto 

positivo possibilitar o nascimento desses vínculos, mas em contrapartida, por não envolver 

suficientemente os professores nos processos de decisão sobre as atividades de colegialidade, pode 

contribuir para o desinteresse deles em promover práticas que se deixem ser recompostas, 

deslocadas e recriadas graças às articulações (LACLAU, 2011) com as práticas de seus colegas.  

Realizar essa caracterização separadamente, entretanto, não implica dizer que cada cultura 

seja por vez vivenciada, como se suas interpelações não fossem possíveis. Ao pensarmos a escola 

como campo social produzido na significação de “caráter cíclico e flutuante (…) que não permite a 

fixação de fronteiras uniformes” (FRANGELLA, 2013, p. 589), concebemos a possibilidade de 

certas realidades contextuais realizarem práticas articulatórias entre as diferentes culturas 

colaborativas. Nelas os professores, “num fluxo contínuo de fronteiras borradas” (FRANGELLA, 

2013, p. 589), recriariam suas práticas curriculares perspectivados por vários sentidos de prática 

coletiva que, como dissemos no começo deste item, podem ser materializadas de formas 

imprevisíveis.  
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CADEIA EQUIVALENCIAL NA FORMAÇÃO DA PRÁTICA CURRICULAR COLETIVA: 

ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS E AS RELAÇÕES ENTRE PROFESSORES   

Em nossa análise demonstramos o domínio comum dos discursos produzidos pelas 

professoras, em relação às singularidades que produziram a partir de suas posições de sujeito. 

Diante disso, identificamos como domínio comum na produção discursiva das professoras a 

importância das relações de troca realizadas entre elas e os pares, principalmente no que diz 

respeito à elaboração do planejamento e dos conhecimentos que decidiam ensinar. Essas relações 

foram, pois, fundadas na partilha de experiências entre os professores, onde aqueles que detinham 

mais experiência em um determinado nível de ensino sinalizavam exemplos de suas práticas 

curriculares para que pudessem ser recriadas pelos colegas.  

Sim, a gente se ajuda bastante, compartilha ideias, conversa bastante. Eu, 

particularmente, digo que aprendi muito com uma professora alfabetizadora lá da 

escola, ela é incrível, faz trabalhos belíssimos, a prática dela você consegue ver os 

resultados na aprendizagem das crianças (Professora Luisa, entrevista, 2017).  

Desse modo, a professora Luisa que não apresentava experiência, alfabetizando crianças no 

1º ano do ensino fundamental, viu a possibilidade de aprender sobre a docência a partir das trocas 

estabelecidas com uma professora que já atuava há alguns anos nesse nível de ensino. Assim, mais 

do que vivenciar uma relação de troca com os pares, vivência entendida como pontual e efêmera, 

ela experienciou essa relação, compreendida em seu potencial mobilizador e transformador.  

A professora, então, recriou sua prática curricular inscrita na transformação fabricada pelas 

trocas estabelecidas com sua colega, produzindo ainda uma rede de aprendizagem constituída entre 

ela e os outros professores.  Desse modo, consideramos que “quando se olha a realidade dos 

professores é perceptível que, embora não possuam uma dimensão corporativa fortificada, possuem 

princípios de coletividade que sustentam as práticas e saberes desenvolvidos no cotidiano da sala de 

aula” (GONÇALVES, 2017, p. 38). 

A partir da produção discursiva das professoras, percebemos, ainda, que essas relações de 

troca ou partilha que influenciaram na recriação da prática curricular, no que se refere às dimensões 

do planejamento e da escolha dos conhecimentos a serem ensinados, foram produzidas 

preferencialmente entre professores que atuavam no mesmo nível de ensino. Assim, além da 

dimensão da experiência, os sujeitos da pesquisa evidenciaram que a prática coletiva se constituiu 

entre professores que estavam praticando um currículo diante de uma realidade que se assemelhava, 
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demonstrando formas de relações colegiais consideradas por Fullan e Hargreaves (2001) como 

relativamente fracas.  

 Pudemos observar a materialização de uma cultura balcanizada caracterizada pelo trabalho 

próximo de professores que passavam mais tempo juntos e conviviam com mais frequência. 

Entretanto, importante salientar que esse tipo de colaboração que produziu a cultura balcanizada foi 

forjada pelas professoras da pesquisa apesar das condições contextuais que não estimulavam o 

profissionalismo interativo. Tendo elas que produzir processos colaborativos em meio à ausência de 

tempo de preparação da prática curricular, à intensificação das pressões sob o trabalho docente e à 

permanência de uma organização escolar que insiste em fragmentar o processo, os espaços/tempos 

de aprendizagem, o currículo em disciplinas, os espaços de cada aluno e de cada professor na escola 

(THIESEN, 2011). 

Desse modo, as relações de troca eram realizadas primordialmente em momentos informais, 

como o intervalo das aulas, onde se possibilitava a reunião das professoras que aproveitavam para 

realizar ajustes no planejamento antes construído. Vemos, então, esses princípios de coletividade, 

dos quais evidenciava Gonçalves (2017), sendo corporificados no processo de recriação da prática 

curricular, princípios esses que não eram institucionalizados, ou seja, não eram promovidos 

necessariamente pelas instituições em que essas professoras atuavam.  

Contudo, embora as professoras sinalizassem que as relações de partilha estabelecidas com 

seus pares fossem realizadas em momentos informais, as mesmas afirmaram a intenção da 

Secretaria de Educação em instituir esses momentos de construção do planejamento a partir de uma 

prática coletiva. Assim, existia, pois, a indicação de que ao menos uma vez por mês todos os 

professores teriam um horário para elaboração do planejamento em conjunto, entretanto, essa 

indicação não encontrava frequência. Isso significa dizer que, esses momentos aconteciam, mas não 

regularmente em todos os meses, ou eram constantemente modificados.  

Ressaltamos que enquanto na escola da professora Estephane, na qual também atuava a 

professora Valéria, esses momentos institucionais de trabalho coletivo aconteciam sem frequência, 

na escola da professora Luisa eles não aconteciam de maneira nenhuma, sendo as relações de 

partilha tecidas apenas informalmente, conforme visto a seguir: 

Uma aula atividade depois do segundo horário, que é o que a secretaria propôs, 

embora tenha a proposta que Zé Queiroz assinou, de nós termos uma sexta feira, ou 

um dia, não sei qual é o dia específico, mas até agora a escola não está cumprindo 

(Professora Luisa, entrevista, 2017).  
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No que se refere à avaliação, encontramos elementos que demonstraram a singularidade da 

produção discursiva das professoras. De acordo, com a professora Luisa, a avaliação que realizava 

não recebia influências diretas das práticas dos outros membros da escola. Isso pode ser explicado 

pelo nível de ensino em que a professora atuava, uma vez que esta exercia a docência no 1º ano do 

ensino fundamental, onde a política de ciclos não permitia a reprovação das crianças. Desse modo, 

Luisa atuava com maior liberdade sem sofrer as pressões da gestão da escola para atingir 

determinado número de crianças alfabetizadas.  

A política de ciclos pareceu, então, influir nas relações estabelecidas entre a professora e os 

demais membros da escola, resultando na recriação de uma prática curricular, na dimensão da 

avaliação, produzida a partir das subjetividades da mesma, ou seja, produzida a partir do que ela 

acreditava ser necessário avaliar.  

Outra singularidade identificada diz respeito à prática curricular de Estephane, que afirmou 

realizar sua avaliação na perspectiva formativa, em que buscava acompanhar o desenvolvimento de 

seus alunos, tendo uma preocupação maior com a alfabetização dos mesmos. Ao atuar no 2º ano do 

ensino fundamental, ela igualmente sinalizou para a política de ciclos como influenciadora da 

avaliação que realizava, como também para as avaliações externas que acabaram por imprimir 

marcas nas relações que estabelecia com a gestão da escola.  

Com relação assim, ao acompanhamento dessas atividades bimestrais, que elas pegam, 

vê, e a supervisora ela acompanha mais assim, no sentido de perguntar como é que tá 

o desenvolvimento deles, sabe, mas só, não tem nenhuma atividade interventiva que 

venha me ajudar nesse processo de desenvolvimento da criança pra que ela melhore 

[...] Então, isso influencia muito porque assim, nós somos cobradas com relação a isso 

desde o início do ano: “– Olha, trabalhem pra que as crianças alcancem”. Então, isso 

influencia bastante, porque elas querem que as crianças tirem uma porcentagem boa 

dentro dessas avaliações nacionais. (Professora Estephane, entrevista, 2017).  

A partir da influência das avaliações externas, a relação estabelecida entre os sujeitos da 

gestão da escola e a professora Estephane era de regulação do trabalho docente objetivando o 

alcance de melhores posições nos rankings dessas avaliações. Dessa maneira, ela recriou sua prática 

curricular considerando as cobranças exercidas pelos membros da gestão, os quais se guiavam pelos 

números ditados por avaliações externas.  

Identificamos, aqui, um processo de desprofissionalização da docência, influenciada em 

grande medida por políticas de avaliação externa (GONÇALVES; ALMEIDA; LEITE, 2018) que 
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pareciam resultar em uma “visão redutora da educação escolar e para uma desvalorização do 

trabalho quotidiano das escolas, e dos modos de trabalho pedagógico-curriculares dos professores 

bem como para a formatação do pensamento e das práticas dos professores” (FIGUEIREDO; 

LEITE; FERNANDES, 2016, p. 652).  

Já a professora Valéria inscreveu sua singularidade de recriação da prática curricular, no que 

se refere à avaliação, na divisão do trabalho docente. Assim, a professora que atuava no 4º ano do 

ensino fundamental1, dividia o processo de elaboração das avaliações com as colegas que atuavam 

no mesmo ano de ensino, onde cada uma se responsabilizava pela produção das atividades 

avaliativas de áreas diferentes do conhecimento.  

A partir dos conteúdos que a gente foi, que a gente trabalhou, a gente resolve quem é 

que vai fazer o que, pra não ficar pesado pra todo mundo. Então, eu faço Português, a 

outra faz Matemática, a outra faz História e Geografia. Faz um rascunho disso e 

depois a gente compartilha. [...] Isso, o rascunho da avaliação. “– Ó fiz a avaliação 

assim, o que é que tu acha?”, aí cada uma vai dando a opinião, “– Ah eu acho que ta 

boa. – Não, eu acho que essa questão não ta boa, poderia ser dessa forma, ou então 

poderia retirar e colocar aquilo outro.” [...] São quatro 4º anos agora, então as quatro 

professoras do 4º fazem esses compartilhamentos (Professora Valéria, entrevista, 

2017). 

Diante da produção discursiva de Valéria, percebemos que as relações que estabelecia com 

os pares intencionava diminuir as atividades pelas quais as professoras eram responsáveis. Contudo, 

consideramos que essa divisão contribuiu para que a avaliação perdesse sua especificidade, qual 

seja, demonstrar ao professor o desenvolvimento de seus alunos e, assim, evidenciar como sua 

prática curricular precisava ser recriada para atender às necessidades deles. Assim, “partimos do 

pressuposto que a avaliação das atividades se constitui como mediadora entre a atividade de ensino 

organizada pelo professor e a atividade de aprendizagem realizada pelo aluno” (MORAES, 2006, p. 

10). 

Dessa maneira, mesmo considerando que “a avaliação da aprendizagem vivenciada nas 

escolas não se dá de forma isolada, [pois] ela absorve e se constitui destas múltiplas influências, o 

que faz com que através de processos de bricolagem a avaliação seja de certo modo, uma 

construção coletiva” (GONÇALVES, 2017, p. 26), entendemos que é o professor que, diante de seu 

planejamento e do conhecimento que detém sobre seus alunos, é capaz de produzir atividades 

 
1 Nas observações realizadas em 2018, a professora Valéria atuava no 5º ano do ensino fundamental. 
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avaliativas que respeitem o processo de desenvolvimento deles. Isso não significa, no entanto, 

ignorar que influências poderão ser exercidas pelos outros membros da escola, mas ter em mente 

que o professor é o principal responsável pela recriação de sua prática curricular.    

Diante do que foi exposto, percebemos que os sentidos de prática coletiva evidenciados 

pelas professoras dizem respeito à colaboração entre os pares, onde se aprendeu com os colegas 

mais experientes na docência, mas também com aqueles que estavam vivenciando a mesma 

realidade na atuação profissional, ou seja, que atuavam no mesmo nível de ensino.  

Assim, considerando “la imposibilidad de que ningún discurso determinado logre realizar 

una sutura última” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 190), demonstramos fixações parciais dos 

sentidos do processo de recriação das práticas curriculares das professoras a partir das relações com 

a prática coletiva, sentidos circunscritos predominantemente nas dimensões do planejamento e da 

decisão dos conhecimentos ensinados. Demonstramos, ainda, que os sentidos de prática coletiva 

evidenciados pelas professoras traduziam a importância dos momentos de partilha entre os pares, 

bem como o distanciamento da gestão com o currículo praticado pelas docentes.  

Consideramos que a constituição das práticas curriculares coletivas forjadas pelas 

professoras nas escolas dependiam do que acontecia também no seu exterior, em outras palavras, 

dependiam dos referenciais das políticas que guiavam a configuração dessas escolas. Contudo, 

vimos que, diante dos impedimentos que essas políticas impugnavam as práticas, as professoras 

produziram fugas discursivas que foram responsáveis pela fabricação de práticas coletivas que, 

mesmo balcanizadas, demonstraram o potencial das professoras de construírem solidariedades 

profissionais (CORREIA; MATOS, 2001). 

TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Ao não buscar “construir panaceias, sanar contradições nos sistemas ou buscar soluções 

imediatas para problemas específicos [...]” (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MESQUITA 2013, p. 1333) 

identificamos que o processo de recriação aparece na produção discursiva das professoras como 

resultado das relações que estabelecem com os outros professores das escolas, demonstrando um 

sentido de prática coletiva corporificado na partilha de saberes e fazeres com os colegas de 

profissão.  

No que se refere aos demais membros da escola, elas afirmam que as relações estabelecidas 

com a gestão escolar dizem respeito mais à regulação do trabalho docente, apontando para um 
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sentido de prática coletiva burocratizante e hierarquizador onde a gestão controla o currículo que 

essas professoras praticam. Esse controle objetiva, pois, o atendimento às avaliações externas as 

quais buscam demonstrar por meio de rankings o quantitativo de alunos que atingiram suas metas. 

De toda maneira, as relações que estabelecem com a gestão também são responsáveis pelo processo 

de recriação curricular empreendido pelas professoras. 
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Resumo 

Este artigo inscreve-se no campo das discussões sobre currículo e de forma específica sobre as práticas 
curriculares dos professores fabricadas em relação com as práticas dos outros membros da escola. Ele 
parte de uma compreensão de escola como materialização da prática coletiva em que o professor ao 
interpretar e praticar um currículo que não o faz isoladamente da comunidade escolar na qual se insere 
(FULLAN; HARGREAVES, 2001; SOUZA, 2006; CORREIA; MATOS, 2001). Diante disso, a 
pesquisa é construída com o objetivo de analisar as influências das práticas de outros membros da 
escola no processo de recriação das práticas curriculares de professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental. Para atingir este objetivo, recorremos a uma abordagem de orientação qualitativa em que 
a Teoria do Discurso (LACLAU; MOUFFE, 2000) constituiu um dos procedimentos privilegiados, 
realizando entrevistas com professoras dos anos iniciais do município de Caruaru no agreste 
pernambucano. A análise permitiu identificar que os sentidos de prática coletiva evidenciados pelas 
professoras dizem respeito à colaboração entre os pares, onde se aprende com os colegas mais 
experientes na docência, mas também com aqueles que estão vivenciando a mesma realidade na atuação 
profissional. Para além disso, é possível identificar a quase ausência das relações de troca entre 
professores e a gestão, o que parece nos demonstrar sentidos de prática coletiva em que a gestão é 
reguladora do trabalho docente. Desse modo, as professoras produziram fugas discursivas que foram 
responsáveis pela fabricação de práticas coletivas que, mesmo balcanizadas, demonstraram o potencial 
da construção de possíveis solidariedades profissionais 

Palavras-chave: Práticas curriculares. Prática coletiva. Teoria do Discurso. 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PPP DA 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS: OS SENTIDOS DOS SUJEITOS 

Ana Maria Pereira Aires – DCH/UFERSA  

Maria de Fátima Garcia – DEDUC/UFRN 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa nasceu das reflexões em torno das ações desenvolvidas na Escola Municipal 

São Francisco de Assis (EMSFA), instituição ligada à Secretaria de Municipal de Educação da 

cidade de Currais Novos-RN e responsável pela escolarização de crianças e jovens da comunidade 

quilombola Negros do Riacho. As ações que compuseram o Programa de Extensão - PROEXT 

2015-2017: “Pró-quilombola: Negros do Riacho, comunidade e universidade juntas”, teve o 

objetivo de “contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população quilombola Negros do 

Riacho oferecendo possibilidades educacionais, de sustentabilidade socioeconômica e de saúde” 

(PROEXT, 2015, p. 16).  
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No campo da educação, entre outras atividades promovidas pelo programa, uma foi de muita 

relevância: a assessoria à equipe pedagógica da Secretaria de Educação aos docentes da EMSFA em 

relação a elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola. As intenções dessa ação de 

assessoria estavam relacionadas à construção de uma proposta pedagógica alinhada à educação da 

população quilombola e à formação continuada dos profissionais da educação atuantes na escola.  

Na medida em que fazíamos a assessoria à elaboração do PPP, fazíamos também estudos 

dos marcos regulatórios e teóricos da educação quilombola e promovíamos discussões, 

entendimentos conceituais e avaliações, além de reflexões acerca da realidade comunitária sobre a 

qual se assentavam as nossas preocupações. Esse trabalho culminou ao fim de 02 (dois) anos, tempo 

limite do PROEXT, e avaliamos positivamente os objetivos do Programa, sobretudo, no que se 

refere ao campo da educação. O PPP da EMSFA ficou encaminhado, não finalizado, e as práticas 

pedagógicas dos professores e professoras da escola já apresentavam elementos significativos em 

relação as questões discutidas sobre a Educação Escolar Quilombola. 

Já nas conclusões do PROEXT decidimos pela pesquisa sobre “os sentidos atribuídos pelos 

profissionais da EMSFA, ao processo de elaboração do PPP”. Essa pesquisa gerou uma monografia 

de graduação2, a qual foi responsável por parte das análises dos dados da pesquisa. Neste texto, em 

particular, apresentamos, a partir das memórias dos encontros, os resultados da pesquisa, com o 

objetivo de melhor compreender esse processo de assessoria e elaboração do PPP da EMSFA.  

Para desvelar sentidos utilizamos a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1987). A leitura 

interpretativa se fundamentou em autores da linha crítica e contestadora do currículo e dos 

processos de opressão e colonização dos povos negros, cujos saberes foram historicamente 

silenciados dos currículos escolares. Nessa direção, dialogamos com Freire (2000), Santos (2005, 

2007); Veiga (1995), Walsh (2009), entre outros. 

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: BREVE CONSIDERAÇÕES 

As recentes conquistas legais na Educação Escolar Quilombola são frutos da luta histórica, 

da força, pressão e resistência dos movimentos sociais negros, dos movimentos sociais do campo e 

dos educadores e intelectuais que atuam, pesquisam e produzem nessa área. A Educação Escolar 

Quilombola é uma modalidade de ensino normatizada pela Resolução n. 08, de novembro de 2012, 

 
2 Ver em: https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/5785/6/EducEsc_Monografia_2017.pdf 
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a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ), 

no campo da Educação Básica.  

Essas diretrizes são orientações à construção curricular das escolas localizadas nas 

comunidades remanescentes de quilombolas e/ou que atendam a essas populações no âmbito das 

escolas urbanas. A compreensão é que na organização pedagógica e curricular as singularidades 

históricas, sociais, culturais e de saberes quilombolas e cultura afro-brasileira sejam foco. Além 

disso, que contribua com a formação dos profissionais da educação que atuam nessas escolas 

(BRASIL, 2012). 

Como destaca o documento, para materializar essa organização é necessário pensar uma 

“pedagogia própria” para a Educação Escolar Quilombola, que se estabeleça considerando as 

dimensões socioculturais e históricas, resultado das lutas dos movimentos sociais e da 

ancestralidade e suas demandas por reconhecimento e direitos. Trata-se de uma pedagogia, cujo 

currículo contribua, sobretudo, para o reconhecimento do direito à diferença, que faça superar o 

histórico de exclusão, ausência, violência, dominação e subordinação de um povo sobre outro e que 

promova o sentido contributivo das populações negras ao desenvolvimento brasileiro. 

Nesse sentido, torna-se essencial a essa pedagogia um currículo justificado pela ideia de que 

há outras racionalidades e saberes que são tão legítimos quanto os que brotaram do solo grego-

europeu e que se tornaram hegemônicos. Segundo Walsh (2009), é imperativo institucionalizar uma 

Pedagogia De-colonial, com PPPs construídos na relação com os povos que sofreram com a 

colonialidade, resultante dos processos de subalternização do povo europeu sobre as nações latinas. 

Esse processo se estabeleceu pela racialização e pela racionalização, artifícios considerados úteis à 

naturalização da dominação e da inferiorização.  

Santos (2007), não diferente, deixa entender, através das lições da Sociologia das Ausências 

e o seu duplo, a Sociologia das Emergências, que a Educação Escolar Quilombola faz insurgir os 

saberes escolares historicamente silenciados pelo conhecimento hegemônico. Para Santos, é 

possível uma educação centrada no desafio epistemológico combatente ao pensamento hegemônico 

colonizador, nesse sentido, é fundamental deixar emergir, através dos saberes e das lutas 

incansáveis dos povos excluídos, a materialização de outras experiências. 

A racionalidade epistemológica hegemônica e o seu caráter legitimador da história única e 

linear, responsável pela cultura da não existência, creditaram que as experiências, práticas e ações 

locais específicas dos povos minoritários são insignificantes para a leitura de práticas globais e 

universais.  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1810 

É na oposição a essa realidade, em princípio, que as normativas legais conquistadas pelos 

povos negros e quilombolas, clamam. É preciso “inverter essa situação e criar a possibilidade de 

que as experiências ausentes se tornem presentes” (SANTOS, 2007, p. 32). Assim, a Pedagogia De-

colonial e sua racionalidade deslegitimadora do pensamento colonial e único pode ser um caminho 

para capacitar os profissionais da educação, no sentido de construir novos currículos, a partir da 

condição ontológica-existencial-racializada dos colonizados e da ação política, insurgência, 

esperança e ética de todos os envolvidos (WALSH, 2009). 

Aproximando das formulações de Freire (2000), seria a efetivação da pedagogia crítico-

emancipadora, substantivamente questionadora. Uma educação com propósitos de ressignificação 

do conhecimento construído com base nos pressupostos modernos, coloniais e universais. Uma 

educação dialógica, dialética e ética, porque se encontra enraizada na práxis educativa e na luta dos 

excluídos contra as estruturas opressoras. Freire enlaça o epistêmico e o político ao atribuir, à 

educação, a capacidade de fomentar a consciência de classe e a condição de transformação social, 

pela práxis libertadora.  

Foi com base nesses fundamentos que desafiamos os profissionais da EMSFA a elaborar um 

novo PPP, com vistas a potencializar a pluralidade de formas de pensar e produzir saberes que 

questionem a racionalidade conservadora. Assim, considerando os sentidos dos sujeitos no processo 

de elaboração do PPP, apresentamos as ausências e os propósitos que balizaram a afirmação da 

Educação Quilombola no PPP da EMSFA. 

OS SENTIDOS DOS SUJEITOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PPP 

Neste item, com base nos fundamentos apresentados, analisamos a participação dos sujeitos 

da pesquisa, através das memórias dos encontros, para situarmos os sentidos, ausências e 

propósitos, em relação ao processo de construção do PPP na EMSFA.  

Quando questionamos os sujeitos sobre a Educação Escolar Quilombola no PPP, então 

vigente na EMSFA, o posicionamento foi de negação. Os profissionais da educação expressaram 

que “a EMSFA não possui um projeto [político-pedagógico] específico, há apenas um que compõe 

o Centro de Ensino Rural” (PE1), que foi elaborado “desde o ano 2000” (PE4), sendo esse um 

“documento com características de uma escola urbana” (PE1) e, ainda, “desatualizado e 

descontextualizado” (PE2). “Há muito tempo estou na escola e ninguém do Centro de Ensino Rural 

falou em rever o PPP” (PE3). 
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A carência de um PPP contextualizado, de caráter específico para a EMSFA demonstra, em 

âmbito local, o que é de conhecimento global: a histórica ausência da educação escolar para os 

remanescentes de quilombola respaldada em fontes que abranjam a cultura e os saberes dos povos 

negros. Tanto foi assim, que as primeiras manifestações públicas de articulação nacional dos 

quilombolas aconteceram em 1995, com o I Encontro Nacional, denominado “Marcha Zumbi dos 

Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida”, em Brasília. Esse encontro resultou em 

reivindicações concretas das populações quilombolas ao Estado brasileiro, incluindo a educação.  

Outro movimento demarcador da ausência histórica de um pensamento educacional 

quilombola no Brasil veio com a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), instituída em março de 2003. O objetivo da SEPPIR foi formular, 

coordenar e articular políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial e proteção dos 

direitos dos indivíduos e grupos étnicos, com ênfase na população negra, visando o planejamento, 

execução e avaliação de Ações Afirmativas. A SEPPIR, órgão promotor e fiscalizador de direitos, 

compôs parte da luta histórica dos povos quilombolas em busca de suplantar ausências descabidas.  

A criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) compôs o propósito de valorização das diferenças, da diversidade e dos direitos 

humanos, visando à implementação de políticas públicas e educacionais para as populações 

historicamente excluídas da educação, entre elas a população quilombola. Observa-se, nesse 

processo construtivo de políticas, que mais uma ação foi feita no sentido de minimizar as ausências 

históricas relacionadas aos povos tradicionalmente esquecidos, como sujeitos de direito educacional 

no Brasil. 

O Movimento Negro, incansável na mobilização e no fortalecimento da construção de 

políticas públicas com vistas à afirmação do direito de igualdade, participou ativamente da 

realização das I e II Conferências Nacionais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(CONAPIR). O relatório da I CONAPIR, em 2005, demarcou, de forma clara, a reivindicação no 

sentido de suplantar ausências históricas, quando afirmou que a “I Conapir propiciou a 

reivindicação de respeito e dignidade e a visibilidade de realidades até então desconsideradas na 

história oficial brasileira” (BRASIL/CONAPIR, 2005, p. 9). 

A Marcha Quilombola até a cidade de Brasília, em 2011, com o objetivo de exigir do 

governo a demarcação de terras de quilombos, compõem esse cenário. Essa mobilização balizou o 

lançamento da Campanha Nacional pelos Direitos dos Povos Quilombolas que, entre outras coisas, 
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promoveu discussões que contribuíram para a elaboração das DCNEEQ como política de afirmação 

da Educação Escolar Quilombola.  

É fato, pois, que as ações ocorridas a partir da Constituição de 1988 - inclusão do direito aos 

remanescentes quilombolas de propriedade definitiva de suas terras, “devendo o Estado emitir os 

títulos respectivos” (Art. 68), como também o tombamento de “ todos os documentos e sítios 

detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos” (Art. 216, Inciso V, § 5º), foram 

passos importantes na busca de sentido da luta pela superação das ausências de direitos e 

reconhecimento dos povos negros. 

No entanto, apesar dos investimentos nesta modalidade de ensino e na qualificação 

profissional, ainda há índices, relacionados à educação das populações do campo e quilombolas, 

que colocam o Brasil como grande devedor de investimento nessas modalidades de ensino. Foi com 

esse sentido que o PROEXT afiançou assessorar a elaboração de um novo PPP para a EMSFA. Um 

PPP voltado para o provimento do que, historicamente, foi negado, enquanto saberes e culturas, aos 

povos quilombolas.  

A partir daqui miramos nos propósitos, ações e esforços político-identitários, que os sujeitos 

da pesquisa demostraram possuir ao participarem do processo de elaboração do PPP. Ao 

analisarmos as memórias dos encontros, vemos que a ausência de formação, de mobilização e de 

discussões locais contribuíram para o retardamento na revisão e criação de um novo PPP na 

EMSFA. Por outro lado, a intensificação de estratégias, com vistas a materialidade das metas e 

objetivos nacionais, coincidindo com o chamado da Secretaria de Educação, atendendo as 

solicitações do PROEXT, provocaram nos sujeitos, enquanto coletivo escolar, o envolvimento no 

processo de elaboração do novo PPP. 

O primeiro encontro aconteceu em setembro de 2016. Estavam presentes a Diretora do 

Centro de Ensino Rural (CER) de Currais Novos, os professores e professoras da EMSFA, as 

monitoras do Programa Mais Educação, duas professoras da UFRN e três bolsistas do PROEXT. O 

objetivo do encontro foi apresentar o Programa e suas finalidades em relação às proposições na área 

da educação quilombola e mobilizar para a elaboração do PPP. Também foi apresentada as 

intenções e compromissos da assessoria, a qual assegurou que a gestão do processo de construção 

do PPP era da EMSFA.  

Na medida em que discutíamos as primeiras questões sobre a Educação Escolar Quilombola, 

os sentidos ganhavam materialidade, conforme expressa o relato do PE1: 
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As escolas do campo são importantes, a questão do PPP é algo que precisa ser 

bastante pensada e discutida em cada uma das escolas, pois elas diferem entre si, cada 

uma tem particularidades e especificidades, variando de acordo com cada realidade 

(MEMÓRIAS PROEXT, 2016). 

No relato, o profissional da educação expressa o propósito de agir considerando a identidade 

de cada escola que compõe o Centro de Ensino Rural (CER). Eles sabiam que a comunidade Negros 

do Riacho possuía história, cultura, modo de viver, diferente das outras comunidades. Nesse 

sentido, conforme aponta às DCNEEQ, às produções devem evidenciar a preservação da tradição, 

da identidade negra, da memória coletiva e da história quilombola. Foi o sentido protagonista que 

inaugurou a nossa caminhada. 

 Outro fator relevante, ainda nessa primeira reunião, foi a importância de os sujeitos da 

escola conhecerem e se apropriarem, de forma estratégica, dos elementos de motivação. Eles 

expressaram formas de mobilização para, juntamente conosco, construir o PPP da escola.  

O segundo encontro aconteceu em outubro de 2016, com o objetivo de discutir às DCNEEQ. 

Entre vários aspectos, o foco foi a valorização dos sujeitos da comunidade e o autorreconhecimento 

destes, como negros. Durante as discussões, houve preocupações, no sentido de construir 

encaminhamentos, com vistas a que os sujeitos se sentissem orgulhosos por pertencerem ao grupo 

étnico-racial quilombola. O PE3 assim se expressa: 

Eu percebo quase sempre nos momentos de conflitos entre as crianças, elas chamando 

umas às outras por apelidos pejorativos relacionados a cor da pele. Essa questão é 

muito delicada no PPP, principalmente para o educador da sala, que precisa saber lidar 

com essas situações (MEMÓRIAS PROEXT, 2016). 

É notório, nesta fala, o sentido propositivo dado ao PPP e do cuidado com as crianças da 

comunidade ao relacionar a educação com a construção e o resgate da identidade negra e 

quilombola, na perspectiva de contribuir para a autoestima e o orgulho de pertencer à comunidade. 

As DCNEEQ apontam para esse propósito de construção de uma política de afirmação, a partir dos 

currículos escolares e das práticas pedagógicas. 

No encontro seguinte, ainda em outubro de 2016, houve a continuidade da discussão sobre 

as DCNEEQ e a elaboração dos instrumentos diagnósticos necessários à construção do PPP. Nas 

discussões enfatizamos a importância da elaboração do currículo a partir da concepção crítica, 

alinhada à pós-crítica, como conhecimentos selecionados, organizados e transmitidos pela escola, 

considerando a diversidade cultural e experiências dos sujeitos. Nessa lógica, perceber o currículo a 
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partir de relações de poder, já que a seleção e organização de saberes são decisões que envolvem 

disputas, ainda que respeitadas as diretrizes nacionais. O PE4 fez considerações importantes com 

vistas as estruturas disciplinares e situou a Educação do Campo como ausente, demonstrando 

entender que esta abarca a Educação Escolar Quilombola, conforme trecho abaixo: 

A grade já vem pronta, a estrutura da grade da educação infantil não contempla 

aspectos direcionados à Educação do Campo. Na grade curricular existem as 

disciplinas obrigatórias e as que são escolhidas por eles (MEMÓRIAS PROEXT, 

2016). 

Tal posicionamento também denunciou o histórico de que o currículo da EMSFA ainda era 

determinado de fora para dentro, sendo, talvez, por essa razão, que não contemplava as 

especificidades da Educação do Campo, da diversidade quilombola e da realidade dos sujeitos. O 

sentido de autoria estava presente no coletivo da EMSFA. 

Além disso, advertiram que a escola não precisava incluir um componente de africanidades, 

mas permitir à construção de uma cultura de ensino baseada no repertório afro-brasileiro, uma vez 

que a população é majoritariamente negra. O PE4 afirma: 

Um bom coordenador precisa atentar as escolas para o fato de que não precisa haver 

uma disciplina específica para o ensino das africanidades. No objetivo da Lei n. 

10.639/2003 pode instituir este ensino sem necessariamente criar mais uma disciplina 

para a grade (MEMÓRIAS PROEXT, 2016). 

 O profissional manifesta esse propósito a partir da Lei n. 10.639/2003, quando assegura, aos 

currículos, a obrigatoriedade em promover a efetivação do ensino da cultura africana e afro-

brasileira. Lembramos que tal conhecimento pode ser transversal, provocando o sentido de 

totalidade das discussões e atividades no currículo da EMSFA.  

 Os propósitos emergentes em cada encontro nos fizeram compreender o quanto os sujeitos 

atuantes na EMSFA percebiam e reconheciam que a Educação Escolar Quilombola precisa ser 

pulsante no novo PPP. Essa perspectiva demonstrou a responsabilidade dos envolvidos e o 

reconhecimento do direito dessa população a aprendizagem dos saberes e cultura dos seus 

ancestrais, contexto silenciado pela racionalidade epistemológica que respaldou historicamente as 

ausências ou a não existência de uma humanidade, ainda que pulsante (SANTOS, 2007). 

Essas demonstrações também apareceram nas discussões do Plano Nacional de Educação 

(2014-2024), no que se refere às ações afirmativas, como finalidade legal, em âmbito nacional, 

juntamente com as DCNEEQ. Essa inserção foi atestada pelo fato de que a elaboração do PNE e 
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das DCNEEQ tiveram a participação assídua dos movimentos negros e intelectuais que investigam 

e produzem na área. A Educação Escolar Quilombola finalmente foi reconhecida, em meados do 

século XXI, como currículo. Eis o sentido transgressor e de resistência em relação as 

epistemologias modernas conservadoras.  

ENTRE AUSÊNCIAS E PROPÓSITOS A EMERGÊNCIA DO PPP DA EMSFA 

 Recorremos a Veiga (1995) para compreender a importância do PPP na instituição escolar e 

para estabelecer o diálogo com o que estamos denominando de ausências e propósitos, sentidos 

atribuídos pelos profissionais da educação, ao processo de construção do PPP na EMSFA, lócus da 

pesquisa. Essa autora esclarece que o PPP: 

(...) é um documento que não se reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao 

conjunto de projetos e planos isolados de cada professor em sua sala de aula. É um 

produto específico que reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais 

amplo que a influência e que pode ser por ela influenciado (VEIGA, 1995, p. 32). 

Veiga defende um PPP específico para a escola, no sentido de alimentar reciprocamente o 

que é próprio dela e de seu entorno. Trata-se de um projeto, cujo sentido se estabelece na relação 

dos sujeitos coletivos e atuantes com os seus contextos de vida, ou seja, um PPP comprometido 

com a cultura que o influencia, porque faz parte do lugar de vida e formação dos sujeitos. 

Essa compreensão guarda vínculos com a Educação Escolar Quilombola, conforme 

identificam as DCNEEQ (2012), por se apresentar como indutora de um currículo transgressor, que 

pode romper com práticas e saberes universais e inflexíveis, distanciados dos sujeitos que o 

currículo busca atender.  

 Essa meta nunca foi perseguida e se justifica, conforme relato de todos os profissionais da 

EMSFA: “não conhecemos o PPP do Centro de Ensino Rural”. Desse modo, é possível afirmar que 

tais profissionais se ausentaram do protagonismo do PPP vigente desde 2001, consequentemente 

contribuíram para as ausências históricas. 

 Contrário a essa perspectiva, o anunciar de um novo PPP motivou os profissionais da 

EMSFA e alertou-os para que este não “assumisse características de uma escola urbana, 

descaracterizando a educação do campo e quilombola”, tampouco que fosse um PPP “tratado de 

forma homogênea como nas culturas brancas” (PE1). A decisão foi por um PPP que materializasse 

os desafios dos sujeitos e da comunidade, ou seja, gestado na e com a comunidade quilombola, de 

forma a contemplar as questões étnico-culturais, os saberes e a história desse povo. Ademais, que 
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fosse compreendido pela escola como um instrumento político capaz de orientar as ações educativas 

e afirmativas. 

Esse foi o caminho possível na construção dos propósitos de rompimento das ausências 

históricas de que foram vítimas essa população descendente de quilombolas. A construção expressa 

um PPP como estratégia de resistência aos saberes impostos pela racionalidade dominante. Um PPP 

que transforme ausências em presenças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto objetivou compreender o processo de construção do Projeto Político-Pedagógico 

da Escola Municipal São Francisco de Assis, localizada nas fronteiras da comunidade remanescente 

de quilombola Negros do Riacho, cuja população possui um histórico de marginalização, mas 

também de resistência e luta pela sobrevivência, não diferente do conjunto da população negra 

desse país.  

Sendo assim, em nossa reflexão, identificamos que a EMSFA, compondo o cenário das lutas 

pela emergência de políticas afirmativas, percebeu, através dos sujeitos atuantes na escola, com 

assessoria do PROEXT, que as ausências históricas foram promovidas por um modelo de educação 

excludente e uma formação profissional que não possibilitou a construção da crítica ao modelo de 

produção do conhecimento positivista hegemônico. 

Os sentidos atribuídos pelos profissionais da educação revelaram, por um lado, a negação do 

PPP vigente, dado o contexto das ausências da Educação Escolar Quilombola, não diferente da 

realidade brasileira. Por outro lado, os mesmos profissionais, ao serem motivados, indicaram que a 

formação continuada, a formulação de políticas educacionais, a materialização das leis e a 

assessoria do PROEXT contribuíram significativamente para a construção de propósitos, no 

coletivo atuante na EMSFA.  

Esse contexto de ausências e propósitos compuseram o movimento de construção do novo 

PPP da EMSFA. Um PPP possível de ser gestado na e com a comunidade escolar e quilombola, 

para que possa contemplar as questões étnico-culturais, os saberes e a história da ancestralidade. 

Ademais, o PPP deve ser um instrumento político importante capaz de orientar as ações educativas 

e afirmativas da EMSFA. 
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Resumo 

Este texto tem o objetivo de compreender o processo de construção do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da Escola Municipal São Francisco de Assis (EMSFA), localizada na comunidade Negros do 
Riacho, cidade de Currais Novos-RN. A base teórica, a partir da qual analisamos os sentidos dos 
sujeitos atribuídos a temática, se apoia em autores da linha crítica e contestadora do currículo e dos 
processos de opressão e colonização dos povos negros: Freire (2000), Santos (2005, 2007), Veiga 
(1995), Walsh (1997), entre outros. A metodologia utilizada segue uma perspectiva qualitativa de 
pesquisa científica associada à Análise de Conteúdo, proposta por BARDIN (1977). Enquanto 
resultados, evidenciamos, a partir das informações e dados coletados, que a Educação Escolar 
Quilombola tem sido construída paulatinamente, sobretudo, nas duas últimas décadas, diante da luta 
dos movimentos sociais negros e quilombolas e dos intelectuais que produzem na área. O processo de 
construção do Projeto Político Pedagógico da EMSFA emergiu no âmbito das participações coletivas a 
partir de mobilizações da Secretaria de Educação e do Programa de Extensão: “Pró-quilombola: 
Negros do Riacho, comunidade e universidade juntas”. Desse modo, os sentidos atribuídos pelos 
sujeitos revelaram, por um lado, a negação do PPP vigente, dado o contexto das ausências da Educação 
Escolar Quilombola, não diferente da realidade brasileira. Por outro lado, os mesmos sujeitos, ao serem 
motivados, indicaram que a formação continuada, a formulação de políticas educacionais, a 
materialização das leis e a assessoria do PROEXT contribuíram significativamente para a construção de 
propósitos, no coletivo atuante na EMSFA.  Assim, eles demonstraram que entre ausências e 
propósitos é possível a construção de um PPP, cujo currículo possa oferecer o reconhecimento do 
direito à diferença, conhecimentos ancestrais e superação do histórico de exclusão sofrido pelos sujeitos 
quilombolas. 

Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola. Sentidos. PPP. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS NA MATA SUL 

PERNAMBUCANA: SENTIDOS CONSTRUÍDOS PELOS DOCENTES DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

Vanessa Azevedo Cabral da Silva – Escola Municipal PM 

INTRODUÇÃO  

Atualmente vivenciamos um processo de fechamento de escolas do/no campo3 em todo o 

Brasil, e destacamos as escolas no campo, localizadas dentro das comunidades campesinas. Elas 

foram as mais atingidas com as políticas de fechamento em massa para a nucleação ou migração 

dos estudantes para as escolas na zona urbana, seja dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, 

EJA ou ensino médio. Esses sujeitos passaram, então, a ser transportados, muitas vezes em veículos 

precários, para longe de suas residências.  

Nesse processo muitas populações perdem seu espaço de problematização da própria 

educação com sua identidade, a partir do momento que as crianças, jovens e adultos passam a 

frequentar escolas longe de suas comunidades. Nessas novas escolas não havendo espaço de 

discussão das questões da população campesina, esses educandos se defrontam com uma escola 

despreparada para acolher suas identidades múltiplas.  

Diante disso, o professor é um importante aliado para o fortalecimento dessas discussões, 

uma vez que ele ocupa lugar privilegiado no que diz respeito a um contato direto com os educandos 

que podem trazer suas problematizações acerca das comunidades para a sala de aula, mesmo a 

escola estando distante fisicamente desse território.  

Ao trazer suas questões para a discussão, os estudantes apontam situações que podem ser 

trabalhadas em associação aos conteúdos abordados em sala de aula, e o professor pode promover 

um diálogo plural com as identidades múltiplas que os discentes possam apresentar. Nesse sentido, 

a promoção de diálogos para o fortalecimento das identidades ao mesmo tempo em que possibilita o 

intercâmbio de questões comunitárias, enriquece as aprendizagens e o ensino.  

Frente a isso, nos perguntávamos se esses professores, na formação em Pedagogia na 

instituição de ensino superior teriam contato com essa multiplicidade de discussões, problemáticas e 

identidades dos povos do campo? Se estariam realizando discussões teóricas relacionadas à 

 
3 De acordo com o levantamento feito na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), de 2002 até início de 2017, 
cerca de 30 mil escolas no meio rural foram fechadas no Brasil. Acesso: https://www.brasildefato.com.br/2018/02/09/ 
cresce-o-numero-de-escolas-fechadas-no-campo-no-brasil/ 

https://www.brasildefato.com.br/2018/02/09/
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educação do campo na Mata Sul, visto que nossa extensão de território campesino é tão abrangente? 

Pensando sobre a formação no ensino superior, como os professores que lidam com a formação de 

outros professores no curso de Pedagogia estariam discutindo as questões da educação do campo?  

Levando em consideração a perspectiva teórica da Teoria do Discurso para tratarmos os 

sentidos de educação do campo na disciplina de estágio, entendemos que “o sentido é co-

constitutivo da realidade social, [...] E o sentido sempre é produzido socialmente.” (BURITY, 2014, 

p. 62). Por isso, a produção dos sentidos por parte dos professores de estágio estaria constituída 

socialmente, associada aos diversos espaços sociais em que se formaram, a instituição em que 

atuam, entre suas experiências e o contexto em que estão inseridos.  

A partir dessas reflexões levantamos a seguinte questão de pesquisa: Quais os sentidos de 

educação do campo que os professores de estágio supervisionado do curso de Pedagogia estariam 

construindo na sua prática docente? Para atender a nossa questão problema, objetivamos: analisar 

os sentidos de educação do campo que os professores de estágio supervisionado estariam 

construindo na sua prática docente. 

Visando atender o objetivo apresentado, construímos um caminho teórico metodológico 

apoiado na Teoria do Discurso, buscando um diálogo da Didática do Ensino Superior, relacionando 

com os discursos sobre educação do campo e formação de professores já produzidos. E, a partir dos 

sentidos construídos sobre esses conceitos buscamos articulações com as falas dos professores de 

estágio nas instituições de ensino superior que participaram dos questionários elaborados como 

nossos instrumentos de coleta de dados. 

Para isso, trabalhamos junto aos professores de estágio supervisionado dos cursos de 

Pedagogia nas duas principais instituições de ensino superior da Mata Sul de Pernambuco, uma na 

modalidade presencial que chamamos de IES A, e uma na modalidade a distância, que chamamos 

de IES B. 

Fizemos a escolha por chamá-las ao longo das análises de Professora de Estágio 

Supervisionado (PSE1 e PSE 2), para deixar suas identidades anônimas. Neste artigo, percebemos 

que apesar de fazerem parte de instituições distintas, e não aprofundarem os conceitos de educação 

do campo nas aulas de estágio supervisionado por causa das diferentes demandas, as professoras 

construíram sentidos de educação do campo em sua prática docente, seja pelas demandas trazidas 

por alguns estudantes ou pela construção socialmente desenvolvida sobre as escolas do campo. 
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DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ESPAÇO DE 

ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

Apresentamos, então, nossa aproximação a partir de produções que discutem as relações 

entre a prática docente no ensino superior e a relação dessa com o estágio supervisionado e a 

formação dos professores na licenciatura em Pedagogia, na tentativa de encontrarmos articulações 

nos sentidos já produzidos. 

Os sentidos acerca da Didática no Ensino Superior se constituem em diversos campos de 

disputa, inclusive na própria atividade docente, em que muitos colegas não a têm como primeira 

identidade profissional, construindo sua profissionalidade docente a partir das suas experiências em 

sala de aula de cursos de nível superior, o que não é suficiente para o exercício da profissão.  

Isso é preocupante, pois “essa questão aponta para a problemática profissional do ensino 

superior, tanto no que se refere à identidade, que diz sobre o que é ser professor, quanto no que se 

refere à profissão, que diz sobre as condições do exercício da profissão.” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2002, p. 36). Entretanto, esses apontamentos nos levam a um sentido construído de 

docência no ensino superior de professores com outras formações, o que não é discurso hegemônico 

quando falamos de professores que formam professores, visto que sua primeira formação, 

provavelmente, seja de licenciatura. 

Quando falamos de professores que formam outros professores no ensino superior, falamos 

de profissionais que tiveram contato mais intrínseco com a Didática, nesse sentido, possivelmente 

exercem a profissão como identidade primeira, concordamos, assim, que “uma identidade 

profissional se constrói, pois, com base na significação social da profissão; na revisão constante dos 

significados sociais da profissão; na revisão das tradições.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 

77). 

Ao terem contato com a profissão docente enquanto a identidade primeira, temos um corpo 

de professores que tem um significado social diferente dessa profissão, em relação a um advogado 

ou médico que tem a docência como segunda identidade. A Didática exercida nos cursos de 

licenciatura perpassa, portanto, por outros processos de significação, onde a “significação equivale 

a essa articulação de um significante e um significado” (BURITY, 2002, p.64), ou seja, os 

processos de construção do sentido de docência e da Didática encontram sentidos diferenciados 

para corpos docentes que têm contatos sociais diferentes com a profissão. 
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Por isso, passamos a buscar a partir da realidade dos professores formadores na licenciatura 

em Pedagogia, que trabalham com o estágio supervisionado, sendo esse entendido a partir de 

sentidos construídos historicamente. Dessa forma, concordamos com Melo, Silva e Almeida (2014) 

quando afirmam:  

[...] a despeito dos sentidos de Estágio, estando estes relacionados com os de 

formação, refletem no que se conceitua sobre Estágio atualmente, uma discussão que 

tenta superar o sentido de Estágio que reduz o professor a um prático, onde retira-se a 

autonomia profissional e intelectual do docente, e que em contrapartida consiga 

aproximar os espaços de formação com o campo de exercício profissional, superando 

a separação da teoria e da prática. (p. 65)  

Nos afastamos, então, dos sentidos de estágio supervisionado que estejam alinhados a 

princípios de formação de pedagogos que concebem o estágio enquanto apenas a prática dissociada 

da teoria, de maneira apenas burocratizante, formando professores com um conceito único e 

fechado de como ensinar. Entretanto, nos aproximamos de um entendimento que esteja inserido 

num processo de discussão em que teoria e prática não se dissociem, e não “retirando, portanto, 

deste profissional a possibilidade de criação frente às múltiplas realidades do processo de ensino-

aprendizagem.” (MELO; SILVA e ALMEIDA, 2014, p. 66). 

Pensamos que é necessário que os professores de estágio supervisionado estejam atentos a 

sua prática docente, para que possam fortalecer um movimento discursivo de formação de 

professores que possibilite a reflexão acerca das realidades encontradas nas escolas campo de 

estágio, e ao não dissociar teoria e prática, os futuros profissionais, ou os já atuantes, possam 

exercer sua criatividade e perceber as potencialidades encontradas nas instituições.  

Abrindo assim espaço para as discussões entre teoria e prática na disciplina de estágio, 

possibilitando aos estudantes reflexões críticas, no sentido de repensar as práticas e a valorização 

dos saberes encontrados nos campos de estágio, para a construção de significações da docência nos 

espaços de atuação que possam encontrar, inclusive tratando de questões problematizadoras dos 

espaços escolares que estão ao seu redor.  

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

Mobilizamos, nesse artigo, a Teoria do Discurso para atingir os objetivos propostos na 

construção dos sentidos de Educação do Campo no Estágio Supervisionado, tendo em vista o 

processo social da construção desses sentidos, pensamos num caminho em que sentido seja o que 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1822 

afirma Burity (2002) “[...] sentindo como uso social da linguagem e sentido como um sistema de 

regras de articulação entre elementos que são distintos, diferentes” (p. 64). 

Pretendemos, então, encaminhar as análises de questionários, aplicados a 2 professores, 

sendo 1 professor da disciplina de estágio supervisionado na IES A e 1 professor de estágio 

supervisionado da IES B, não no sentido de comparar suas práticas docentes, mas de compreender 

os sentidos que estão sendo construídos nas suas práticas docentes na articulação com a educação 

do campo na disciplina de estágio supervisionado.  

Nossas análises se deram com base também nas práticas articulatórias que pudessem estar 

colaborando com a formação dos professores para atuarem nas escolas do campo, seja em território 

rural ou urbano que atendessem estudantes dessas comunidades, compreendendo que “a partir da 

categoria discurso, podem-se compreender fenômenos sociais cuja constituição se dá através de 

uma lógica de articulação de elementos diferentes” (BURITY, 2014, p. 67)  

Nos afastando de uma concepção de que existem possibilidades de um fim que resulte em 

um sentido único de educação do campo, nos aproximamos nesta pesquisa de sentidos de educação 

do campo enquanto possibilidade de discussões que possam contribuir com a compreensão das 

escolas campesinas inseridas num território de disputa. Território esse que demonstra o acirramento 

de discursos hegemônicos4 que tem fomentado a criação de políticas públicas que propõem o 

fechamento dessas instituições.  

SENTIDOS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NA PRÁTICA DOCENTE DAS PROFESSORAS DE 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

Os sentidos sobre educação do campo ainda são disputados nos campos de pesquisa, nas 

políticas públicas e educacionais, e a partir desses podemos perceber a construção de sentidos para 

a formação dos professores. Especificando, a formação inicial dos professores, pensando nas 

possibilidades de discussão na disciplina de estágio supervisionado da realidade escolar nas escolas 

do campo da Mata Sul pernambucana.  

Desse modo, percepcionamos o estágio supervisionado a partir de um sentido construído 

historicamente, como apontado por Melo; Silva e Almeida (2014)  

 
4 Trazemos o conceito de hegemonia a partir da teoria do discurso de Laclau e Mouffe (apud BURITY, 2002, p. 73), 
onde “Hegemonia é contingente, é construída. No entanto, todo resultado de uma construção é algo que pode durar 
muito tempo. 
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Os resultados desse percurso histórico a despeito dos sentidos de Estágio, estando 

estes relacionados com os de formação, refletem no que se conceitua sobre Estágio 

atualmente, uma discussão que tenta superar o sentido de Estágio que reduz o 

professor a um prático, onde retira-se a autonomia profissional e intelectual do 

docente, e que em contrapartida consiga aproximar os espaços de formação com o 

campo de exercício profissional, superando a separação da teoria e da prática. (p. 65) 

Percebemos nas falas das professoras algumas recorrências que apontam os sentidos de 

formação entre os pares, formação reflexiva, mas também, enquanto instrumento de observação 

dos ambientes para aprendizagem da profissão, do como ensinar, principalmente.  

Além disso, com relação a educação do campo, nas aulas de estágio supervisionado, é uma 

discussão que não influencia profundamente na prática docente das professoras, pois apontam para 

sentidos de uma formação para atingir as competências que um profissional da educação precisa ter 

para aturar em diversos espaços escolares, como aponta a PES 2:  

Os estudantes realizam o estágio I na gestão e o II e III nas salas de aula, no I eles 

avaliam os PPP em relação a perspectiva da gestão e reconhecerem o ambiente escolar 

como um todo para que possam estar habituados para quando se formarem atuar em 

qualquer função na escola, no II eles avaliam esse PPP na perspectiva do docente, 

analisando as metas, as habilidades e objetivos e ao chegarem na sala no momento de 

observação reconhecerem as metodologias utilizadas pelos professores para que 

possam aprender com eles, no estágio III eles atuam na sala de aula depois da 

observação e ao trazerem para a sala podemos discutir as vivências deles. Mas com 

relação especificamente a educação do campo não, pois nosso foco se dá a partir da 

realidade como um todo.  

A PES 2 demonstrou uma preocupação com a formação dos futuros professores para 

observarem e participarem da dinâmica escolar, e enfatiza a experiência do estágio como 

importante na formação, se afastando de um sentido puramente técnico dessa disciplina, avaliando 

os Projetos Políticos Pedagógicos, observando a metodologia dos professores regentes, ou seja a 

prática docente desses profissionais. Para que, partindo dessa observação e participação em vários 

ambientes das escolas e analisando seu principal documento enquanto eixo articulador das 

demandas da escola, possam construir seus relatórios e discutir na sala de aula sobre as 

aprendizagens do campo de estágio. 

Na construção de seus relatórios, na outra instituição a PES 1 destaca um ponto importante 

sobre como os estudantes que escolhem as escolas do campo como ambiente de estágio trazem 
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essas instituições para compartilhar na turma. Ela destaca: “Nos relatos de experiência os alunos 

sempre colocaram as dificuldades de aprendizagem dos alunos devido a vários fatores, acesso as 

redes sociais (rádio, internet) famílias intervindo aos estudantes” (PES 1).  

Nos remetemos ao que Cunha e Lopes (2017) afirmam:  

Todos os problemas relativos à educação são percebidos como problema de falta de 

conhecimento por parte dos alunos, dos professores, da sociedade, num gesto que 

torna equivalente demandas diferenciais vinculadas a lutas específicas por seu 

antagonismo ao que é entendido como gerador dessa falta. (p. 28)  

Nesse sentido, os estudantes que vão ao campo de estágio trazem para a discussão de seus 

relatórios essa falta, principalmente como o espaço do que falta na escola pública, e na escola 

pública do campo. Não estariam, por exemplo, discutindo acerca das possibilidades de ensino e 

aprendizagem que os docentes dessas escolas poderiam estar reconfigurando em suas práticas 

docentes.  

O discurso de apresentação daquilo que falta na escola, reforça modelos de políticas de 

currículo que visam preencher esses espaços, modelos esses homogeneizadores que normalmente 

vem das produções neoliberalistas de educação. Esse movimento discursivo pode influenciar a 

prática docente através de demandas externas que queiram, por exemplo, regular sua 

profissionalidade, formação etc.  

Por isso, já na formação inicial utilizar o espaço do estágio supervisionado para discussão 

articulada entre teoria e prática pode contribuir para analisar os cenários macro e micro das políticas 

educacionais que estão sendo implementadas nas escolas campo de estágio, principalmente, como 

essas tem influenciado o contextos das práticas docentes dos professores regentes que estão sendo 

participantes dessa formação.  

Na experiência da prática docente enquanto professoras de estágio, as fez perceber que ao 

escolherem as escolas do campo da região, os estudantes o fazem por morarem nessas comunidades 

ou trabalharem lá. Ambas reforçaram que essas escolhas se dão: “No estágio supervisionado a 

educação do campo sempre aconteceu devido a comodidade do estudante morar e /ou trabalhar no 

campo.” (PES 1) / “Sim, alguns alunos por morarem nas comunidades do campo fazem o estágio 

lá mesmo”. (PES 2)  

Nesse sentido, as escolas do campo não seriam enxergadas como espaços diferenciados das 

escolas urbanas, essa situação pode estar colaborando para o reforço de discursos hegemônicos que 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1825 

visam deixar os trabalhadores na ignorância, sejam os trabalhadores do campo ou os professores 

que atuam nesses espaços. 

Esses discursos influenciam as políticas educacionais, e consequentemente a prática docente 

nesse movimento de influência, pois a formação, as políticas e práticas curriculares permeiam os 

espaços de atuação desses professores. Ou seja, as políticas que venham a ser frutos de discursos 

hegemônicos do capital que explora as comunidades do campo, são “expressas em políticas 

educacionais de baixo investimento público” (FREITAS apud TAFFAREL; COLAVOLPE; 

MORADILLO, 2011, p. 235). 

Quando os estudantes estão escolhendo aligeiradamente, sem refletir acerca do espaço em 

que estará desenvolvendo seu estágio, pode ter um contato superficial com a escola e os 

profissionais, não percebendo dinâmicas das práticas pedagógicas, das políticas de currículo e da 

prática docente que possibilitem uma formação profissional sensível a essas demandas. 

Uma das hipóteses acerca desse aligeiramento na formação dos professores é resultado de 

políticas educacionais que reforçaram os discursos de competências e resultados, tratando da 

educação como mercadoria, por isso a didática seria então discutida para a formação de um 

professor prático, e não aquele que tem autonomia e poder de decisão na prática (FREITAS apud 

TAFFAREL; COLAVOLPE; MORADILLO, 2011). 

Percebemos, então, o sentido de educação do campo trazido através dos estudantes de 

licenciatura para as professoras de estágio supervisionado como um espaço sem suas 

especificidades, mas como um espaço que por estar próximo de si pode ser ocupado, sem que haja 

uma discussão de suas potencialidades, das agências dos professores, ou seja, para além daquilo que 

falta nessa escola pública do campo.  

Outro sentido trazido na fala das professoras de estágio supervisionado nos leva as 

especificidades da educação do campo. Nessas falas elas apresentam que esses conceitos podem ser 

discutidos em um espaço específico, que seja ele o da especialização, após a formação inicial dos 

professores, enquanto uma formação continuada para atender as demandas específicas dessas 

escolas. 

Uma das docentes evidencia que “houve sempre a conscientização por parte dos professores 

em se aperfeiçoar” (PES 1), por isso compreendemos que a prática docente das professoras de 

estágio supervisionado abarca diversas escolas e que atender as demandas de formação para 

professores do campo especificamente depende também de uma estrutura curricular.  
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Mas é perceptível que ambas incentivam o aperfeiçoamento e/ou a especialização, e a partir 

desses enunciados compreendemos que elas não estão alheias as escolas do campo que estão 

presentes na região, inclusive se preocupando no incentivo e colaboração para a formação 

continuada desses professores que desenvolvem seus estágios nessas instituições. 

Nossa instituição visa preparar o profissional para atuar em qualquer ambiente, no 

entanto estamos tentando implementar uma especialização em educação do campo, 

pois nossa região demanda especialistas nessa área, nossa dificuldades está sendo 

quanto aos recursos para aquisição de literaturas sobre educação do campo para a 

biblioteca, para que o curso possa ter o reconhecimento do órgão responsável. (PES 2) 

As professoras de estágio supervisionado demonstraram em suas falas sentidos que de fato 

perpassam as políticas de formação de professores que foram construídas na historicidade da 

profissão, mas demonstraram sua atenção as demandas locais, construindo sentidos de educação do 

campo nas suas aulas.  

Consideramos que por não estarmos falando de uma licenciatura específica para a educação 

do campo, que trabalha diretamente com as comunidades campesinas, ou aprofunda os conceitos 

sobre elas, e ainda que as PES 1 e PES 2 atendem a uma diversidade de espaços escolares como 

campo de estágio que apresentam várias demandas. 

Essas professoras demonstraram a construção de sentidos sobre educação do campo em sua 

prática docente, e que estão atentas as demandas educacionais das escolas do campo, e se esforçam 

para atender a uma formação de professores que colabore com os diferentes espaços escolares, ou 

seja, que os estudantes em período de estágio possam ser preparados para desempenharem qualquer 

que seja sua função profissional na escola. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

A prática docente das professoras de estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, 

especialmente de Pedagogia, ocupa um lócus privilegiado de discussão entre teoria e prática que 

podem possibilitar uma formação inicial de professores para contribuírem com projetos de 

educação diversos, dentre eles as escolas do campo, para que esses consigam dialogar com a 

multiplicidade de identidades campesinas que estão presentes nas escolas da região.  

Partimos da reflexão a partir da região da Mata Sul de Pernambuco enquanto local de grande 

território campesino, inclusive muito diverso por abarcar escolas de assentamento da reforma 
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agrária, escolas quilombolas, comunidades de trabalhadores do campo da agricultura familiar, 

dentre outros.  

Como locais escolhidos para a investigação as duas principais faculdades de formação de 

professores da região, pois comportam a formação de vários dos docentes que atuam ou irão atuar 

nessas escolas. Por isso nosso interesse na prática docente das professoras de estágio 

supervisionado, são elas que estão em contato direto com essa diversidade regional e ao longo de 

suas carreiras tiveram contato com uma multiplicidade de sentidos de educação do campo a partir 

das experiências dos estudantes que escolhem as escolas do campo como local para o estágio.  

Esses sentidos se mostraram nas falas das docentes, que compreendem as demandas da 

educação do campo nas escolas que os estudantes escolhem como campo de estágio. Sentidos que 

também são construídos a partir dos discursos hegemônicos que se estabelecem provisoriamente, 

mas influenciam as políticas e práticas curriculares da formação de professores até a atualidade.  

Entretanto, alguns sentidos como a formação do profissional competente, especialista, que 

vem sendo construídos nos discursos das políticas globais de formação de professores, são 

recorrentes nas falas das docentes. Tendo em vista que construímos socialmente esses sentidos, as 

práticas docentes não se mostram alheias a essas produções discursivas.  

Por se tratarem de cursos de Pedagogia que abrangem uma multiplicidade de demandas 

educacionais, não é que entendemos que as discussões de educação do campo precisam ocupar uma 

posição privilegiada em detrimento de outras, mas percebemos a necessidade de refletirmos acerca 

dessas discussões para superarmos o debate sobre o que “falta” nas escolas do campo. Se faz 

emergente que os estudantes de Pedagogia possam ter contato com discussões que possibilitem 

refletir as potencialidades existentes nas escolas campo de estágio.  
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Resumo  

Ao nos depararmos com as políticas de fechamento de escolas do campo, levantamos alguns 
questionamentos ligados a formação dos professores para atuar nesses espaços, dessa forma: como na 
formação em pedagogia, na instituição de ensino superior, os professores teriam contato com a 
multiplicidade de discussões, problemáticas e identidades dos povos do campo? Estariam realizando 
discussões teóricas relacionadas a educação do campo na Mata Sul, visto que nossa extensão de 
território campesino é tão abrangente? Pensando sobre a formação no ensino superior, como os 
professores que lidam com a formação de outros professores no curso de Pedagogia estariam 
discutindo as questões da educação do campo? Diante disso, pensando sobre o Estágio Supervisionado 
na formação de pedagogos como espaço privilegiado de articulação entre teoria e prática, suscitando 
discussões que possibilitem reflexões acerca de temáticas como as problematizações da educação do 
campo, objetivamos nesse artigo: analisar os sentidos de educação do campo que os professores de 
estágio supervisionado do curso de Pedagogia estariam construindo na sua prática docente. Para 
responder a nosso objetivo aplicamos um questionário a professores de duas instituições de ensino 
superior da Mata Sul de Pernambuco, sendo uma delas presencial e outra a distância que formam 
pedagogos para atuação na docência nos anos iniciais e EJA, inclusive para atuação nas escolas do 
campo, que contemplam a região da Mata Sul de Pernambuco. Enquanto resultados da pesquisa, 
percebemos através dos discursos dos professores de estágio alguns sentidos construídos em suas 
práticas docentes sobre educação do campo, principalmente, através das demandas dos estudantes, que 
trazem as realidades do campo de estágio e de produções discursivas presentes na sociedade. 

Palavras-chave: Prática Docente, Ensino Superior, Formação de Professores, Educação do Campo  
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Resumo 

Exploram-se os sentidos possíveis para a docência na Educação Infantil e sua formação na interface 
com discursos curriculares consubstanciados em livros didáticos e em políticas educacionais que, a 
partir da constituição de 1988 e da LDB de 1996, incluíram a obrigatoriedade da Educação Infantil 
(EI), apontando para novas perspectivas curriculares e pedagógicas para essa etapa e a formação de 
seus professores. Os trabalhos apresentados compartilham de abordagens pós-estruturais sobre o 
currículo tendo na noção de discurso um operador analítico central. O primeiro, “O livro didático para 
professoras de educação infantil: um artefato pedagógico da subjetivação docente”, desde uma 
inspiração foucaultiana, analisa a materialidade discursiva e suas funções regulativas na conduta docente 
de quatro livros aprovados para a EI pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD/2019). O segundo e o terceiro trabalhos, “A significação do trabalho do professor de educação 
infantil” e “Previsibilidade ou experiência? Currículo e infância em tempos de Base Nacional Comum 
Curricular” desenvolvem-se a partir da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e, 
ainda, de outros autores como Alice C. Lopes e Elisabeth Macedo, ressaltando o currículo e a política 
curricular como estratégias de hegemonização de sentidos particulares para a EI e sua docência. O 
primeiro desses trabalhos analisa textos políticos, debates e pesquisas recentes sobre o tema, 
concluindo pela impossibilidade de uma identidade fixa para essa etapa de educação e para sua 
docência, que, no entanto, é fortemente disputada por posições marcadas pela subalternidade da EI 
frente ao Ensino Fundamental e por outras significações que buscam propósitos e procedimentos 
próprios para essa etapa e sua docência. Já o segundo debruça-se especialmente sobre a BNCC e, 
apoiado também por Jacques Derrida, questiona a definição prévia das experiências propostas para a EI 
por esse documento, advogando a defesa da experiência como acontecimento alteritário. 

Palavras-chave: Docência; Currículo; Educação Infantil; Discurso. 

O LIVRO DIDÁTICO PARA PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ARTEFATO 

PEDAGÓGICO DA SUBJETIVAÇÃO DOCENTE 

Juliana Diniz Gutierres Borges – UFPel 

Maria Manuela Alves Garcia – UFPel 

PARA COMEÇAR: O CONTEXTO E O ENFOQUE DO ESTUDO 

Recentemente, a Educação Infantil foi incluída no Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD/2019), com livros didáticos direcionados às professoras que atuam com 

crianças de zero a cinco anos. Até então, a utilização de sistemas apostilados nessa etapa 

educacional ainda era exclusiva da rede privada.  

No entanto, com o PNLD 2019, além das obras didáticas destinadas aos estudantes e 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, também foram inclusas obras para as 

professoras de Educação Infantil das redes públicas. Conforme a Portaria nº 20, de 2 de julho de 

2018, dentre os 21 livros submetidos pelas editoras para a etapa da Educação Infantil, foram 

aprovados quatro: “Aprender com a criança – experiência e conhecimento” (para professoras de 
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creche e pré-escola), da editora Autêntica; “Cadê? Achou!” (para professoras de creche) e “Pé de 

brincadeira” (para professoras de pré-escola), ambos da editora Positivo; e “Práticas comentadas 

para inspirar: formação da professora de Educação Infantil” (para professoras de creche), da Editora 

do Brasil. 

Entendemos que a adoção desses livros didáticos para a etapa da Educação Infantil é parte 

integrante do projeto de currículo comum sustentado pela Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC. Esses manuais destinados às professoras atuam como um dos variados instrumentos de 

homogeneização nas políticas. Como veremos à frente, a própria concepção do livro didático 

assumir-se como um guia do trabalho docente acaba, de certa forma, construindo um discurso 

favorável a essa centralização curricular. 

Considerando que o livro didático, como parte da construção do currículo escolar, pode ser 

um potente artefato para a subjetivação docente e a configuração da prática pedagógica, este estudo 

desenvolve algumas análises sobre a docência de Educação Infantil proposta pelos manuais 

didáticos aprovados pelo PNLD. Pergunta-se então: Que docência com crianças está sugerida no 

material aprovado pelo PNLD e como se configura a relação da professora de Educação Infantil 

com os outros e consigo própria nesses livros didáticos? 

O exercício analítico a que o presente texto se propõe tem como inspiração teórica os 

estudos sobre os modos de subjetivação e o discurso a partir da perspectiva de Michel Foucault. Os 

livros selecionados são vistos aqui como parte de um dispositivo pedagógico, como o currículo 

escolar, que configuram uma materialidade discursiva com funções enunciativas na subjetivação 

docente. 

As provocações tecidas focalizam como categoria analítica as técnicas de poder e as técnicas 

de si propostas por esses livros para as docentes. Para isso, atentamos ao vocabulário e às 

ilustrações utilizadas, visto que tais elementos contribuem para dar efeito de verdade ao discurso 

divulgado nos referidos manuais didáticos. 

QUE DOCÊNCIA ESTÁ SUBJETIVADA NOS LIVROS DIDÁTICOS? 

De acordo com a perspectiva foucaultiana, a subjetividade dos indivíduos é fabricada por 

relações de poder. É importante lembrar que o eixo central das pesquisas de Foucault é a 

constituição do sujeito (FOUCAULT, 1995). Considerando isto, quanto aos modos de subjetivação 

docente, podemos pensar em técnicas e práticas diversas por meio das quais os adultos se 
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relacionam com as crianças e consigo mesmos como sujeitos de um determinado tipo 

(professores/educadores).  

É pertinente recorrer a Nikolas Rose (1998), quando aborda as relações entre o poder e a 

subjetividade na perspectiva foucaultiana. Conforme o autor, as relações entre ambos não estão 

limitadas à coibição nem ao cerceamento do indivíduo. Ao contrário disso, concebendo o poder na 

ordem da produtividade e não da negação, este opera na estimulação da subjetividade, de modo que 

o sujeito examina a si próprio, moldando seus desejos e potencializando suas capacidades psíquicas. 

Nas palavras do autor, as relações entre o poder e a subjetividade “são fundamentais para a 

produção de indivíduos que estejam ‘livres para escolher’, cujas vidas se tornam válidas na medida 

em que estão imbuídos com sentimentos subjetivos de significativo prazer” (idem, p. 35). 

Realizando a leitura das seções destinadas à apresentação de cada livro, já é possível 

perceber a predominância do discurso de que o livro didático prepara, instrui, capacita, qualifica e 

habilita as docentes a viverem tipos particulares de experiências, oferecendo conhecimentos 

práticos e auxílio na busca de soluções para os desafios do cotidiano. Apregoa-se, também, que a 

professora se torne um sujeito que seja acolhedor, afetivo, mediador, um modelo para as crianças. 

Um dos livros analisados (ROSSET, 2017) sugere que a professora o use como inspiração 

para outras práticas, reinventando-as juntamente com as crianças com quem atua. Outro 

(DEHEINZELIN; MONTEIRO; CASTANHO, 2018) sugere-se como um livro de cabeceira que se 

abre em qualquer página como fonte de referência, como repertório para a composição de 

atividades. 

Todos os livros estão apoiados nos campos de experiências apontados na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC): O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. Se compararmos essa versão da Base às duas primeiras versões (de 2015 e 2016), 

perceberemos a mudança nos direitos de aprendizagens, os quais passaram a enfatizar mais a leitura 

e a escrita como campo de experiência privilegiado, ao invés da ênfase nas múltiplas linguagens 

propostas nas DCNEI. Estudos como os de Neira, Alviano-Júnior e Almeida (2016); Barbosa et al. 

(2016); Coutinho e Moro (2017) debruçam-se sobre essas análises. 

Um dos livros (ROSSET, 2017) deixa claro que seu conteúdo não se refere a uma proposta 

disciplinar por entender que os temas trabalhados com as crianças pequenas se apoiam na 

curiosidade e no interesse delas. Entretanto, tomando como referência a BNCC, os quatro livros 

oferecem um repertório de histórias, músicas, jogos e brincadeiras. Há, ainda, indicações de filmes, 
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documentários e livros que a professora deve assistir e ler para se atualizar (CORDI, 2018), 

atividades que ela deve desenvolver e os materiais que deve utilizar. 

Nos livros, constam também, orientações sobre o que a professora deve avaliar, observar, 

escutar e registrar, a partir dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento delineados no texto da 

BNCC e reproduzidos no material didático. As recomendações de como avaliar as aprendizagens 

das crianças estabelecem não só “o que é a criança enquanto objeto visível, quais são as coisas que 

são vistas e classificadas”, mas também “o que é a professora enquanto observadora, como ela vê as 

crianças, o que ela deve olhar” (LARROSA, 1994, p. 63). 

Com relação ao conteúdo dos livros didáticos, há temáticas que são comuns a todos: 

valorização da cultura, respeito à natureza, acolhimento à diversidade e ensino de hábitos saudáveis. 

Um aspecto que se distingue entre os livros é quanto à estipulação do tempo para a realização das 

atividades sugeridas. Dois livros (CORDI, 2018; PINTO, 2018) indicam o tempo aproximado para 

realização de cada sequência didática. Outro livro (ROSSET, 2017) enfatiza que não é necessário 

determinar o tempo de duração das práticas apresentadas como referência para a professora, uma 

vez que as atividades correspondem a situações únicas e reais que representam os ritmos e 

interesses singulares das crianças envolvidas. O outro livro (DEHEINZELIN; MONTEIRO; 

CASTANHO, 2018) também não delimita tempos para o desenvolvimento das atividades, 

reafirmando que cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem e desenvolvimento. 

O tipo de docência sugerido no conjunto dos materiais didáticos em questão demonstra a 

professora como uma aplicadora de uma proposta pedagógica definida, pois ao demarcarem as 

temáticas que devem ser trabalhadas com as crianças, os métodos de abordagem e as rotinas, estão 

definindo também o trabalho da professora. Um exemplo claro disso é a abordagem que fazem 

sobre o espaço e o tempo na Educação Infantil, indicando as formas de acolhimento, de boas-

vindas, recepção aos pais e crianças na creche, chegada das crianças, organização do espaço, rotina, 

banho e sono. Tudo está descrito em minúcias. Basta a professora executar tal e qual. 

Observando as imagens apresentadas nos livros, percebemos que ora privilegiam desenhos 

realizados pelas crianças e fotografias de crianças brincando em diversos espaços. Ora trazem 

figuras meramente ilustrativas, sem muita relação com o texto escrito. Há também as que 

descrevem o passo a passo das atividades, demonstrando o que e como a professora deve fazer. 

Como exemplo tem-se a dobradura de papel para montar a casa e o barquinho (Anexos 1 e 2). Essas 

imagens parecem supor que a professora de Educação Infantil e as crianças não são capazes de criar 

e inventar suas próprias representações! 
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Em boa medida, esses materiais didáticos funcionam como um currículo de formação 

docente que ensina as professoras acerca do que devem ser e como devem proceder. Para pensar 

sobre isso, é pertinente trazer as contribuições de Jorge Larrosa (1994, p. 52) sobre as práticas 

curriculares como “dispositivos orientados à produção dos sujeitos mediante certas tecnologias de 

classificação e divisão”. Nesse sentido, o discurso dos livros didáticos para professoras de Educação 

Infantil pode ser considerado como um texto curricular de formação dessa docência, visto que 

prescreve modos de ser, portar-se e conduzir-se. Nele, constam indicações do que a docente deve 

fazer consigo mesma para constituir-se professora de crianças pequenas. 

Nesse discurso, há condutas que são consideradas corretas para a professora de crianças de 

até cinco anos de idade, tais como: estar sempre disposta e disponível ao acolhimento, ao 

aconchego, a sentar-se no chão, a brincar e a se sujar entre uma vivência e outra; desenvolver a 

postura de comprometimento e disponibilidade física e afetiva; manter uma ação indireta e pautada 

por sua presença permanente afetiva e tranquila dando sustentação às iniciativas dos pequenos. Um 

dos livros descreve detalhadamente o que considera como características essenciais da professora: 

Não deixa as crianças sozinhas nem mesmo em curtos intervalos de tempo; utiliza 

vestimenta adequada e adornos condizentes com a função, considerando os aspectos 

de conforto, segurança e ética; respeita e tem uma postura afetiva com as crianças; 

apresenta objetividade e intencionalidade em todas as ações; observa, com atenção, 

todos os objetos a que a criança tem acesso, preocupando-se com tamanho, higiene, 

qualidade e segurança. (PINTO, 2018, p. 115) 

Sendo assim, a professora de Educação Infantil deverá ver a si mesma como sujeito de 

amorosidade e de emoção; agir sempre pensando nas crianças; e avaliar-se com profissionalismo. 

Estas são algumas práticas de si que a docente, responsável por sua conduta e pela conduta das 

crianças, deve exercitar. É pertinente chamar a atenção para o fato de que essa subjetividade 

apresentada pelos livros didáticos não aparece de maneira imposta às docentes, mas como prática 

sugerida, minuciosamente descrita e explicada. Podemos dizer que, nesse discurso didático, são 

acionadas técnicas de si: “aquelas técnicas que permitem aos indivíduos efetuarem um certo número 

de operações sobre os seus corpos, sobre suas almas, sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua 

própria conduta” (FOUCAULT, 1993, p. 209). 

Atentando para os destaques contidos nos livros didáticos, percebemos recorrentes 

indicações de questões para a reflexão da professora. Estas giram em torno da postura da 

profissional e das características de seu trabalho. O anexo 3 ilustra que a professora de Educação 
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Infantil deve trabalhar consigo mesma de modo a desenvolver a postura correta frente às famílias e 

às crianças. 

Esses exemplos indicam que, nos discursos dos livros didáticos, auxilia-se a professora de 

Educação Infantil no processo de correção dos seus erros, por meio de técnicas como a reflexão e a 

auto avaliação para que ela realize seu próprio exame, gerenciando-se a si mesma.  

Os recorrentes lembretes para que a professora organize os registros sobre suas práticas por 

meio de diários, fichários e relatórios escritos são exemplos dessas técnicas de si. A confissão como 

técnica de si tem um lugar privilegiado na produção de uma docente reflexiva e auto responsável. 

Foucault (1991) analisa que nós somos herdeiros de uma moral social que busca as regras de 

conduta aceitável na relação com os demais. Uma das características mais importantes deste 

cuidado de si envolveu tomar notas sobre si mesmo que deveriam ser relidas, por meio de tratados 

ou cartas a amigos. Os registros reflexivos elaborados pela professora são um exemplo destes 

exercícios de escritas de si. 

Essas reflexões podem ser vistas como exames de consciência que a professora realiza 

enquanto uma prática de cuidado de si. Sobre este ponto, trazendo ainda as contribuições de 

Foucault (1991), destacam-se quatro aspectos fundamentais no cuidado de si: primeiro, o exame de 

consciência; segundo, recordar as regras de conduta; terceiro, recordar os erros, atentando para o 

que foi feito e o que deveria ter sido feito; e quarto, o sujeito (no caso, a professora de Educação 

Infantil) constitui-se na intersecção entre os atos que devem ser regulados e as regras sobre o que se 

deve fazer. 

Com essas definições, os materiais didáticos em questão funcionam como recurso para a 

condução das docentes em suas condutas. Trata-se de uma forma de governar. De acordo com 

Foucault (1995, p. 244), governamento não se refere “apenas às estruturas políticas e à gestão dos 

Estados, mas à maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: governo das crianças, 

das almas, das comunidades, das famílias, dos doentes”. Governamento é considerado, portanto, 

como “o conjunto de modos de ação mais ou menos refletidos e calculados, porém todos destinados 

a agir sobre as possibilidades de ação dos indivíduos”. (idem, p. 244). 

Inspirado nessas ideias, Larrosa (1994) analisa a produção da experiência de si no interior 

das práticas pedagógicas e destaca a importância da autorreflexão dos educadores. Sendo uma 

prática comum no processo de formação inicial e continuada dos professores, a autorreflexão é uma 

estratégia, através da qual se pretende “que os participantes problematizem, explicitem e, 

eventualmente, modifiquem a forma pela qual construíram sua identidade pessoal em relação a seu 
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trabalho profissional” (idem, p. 49). Isso significa que à medida em que a professora produz textos 

sobre a sua prática docente, ela também é produzida por eles.  

Os livros didáticos aqui em questão deixam clara a intenção de formar uma educadora de 

creche e pré-escola reflexiva, capaz de analisar, reconduzir e transformar a sua própria prática, mas 

acima de tudo, a si própria enquanto docente que educa e cuida de crianças pequenas. Por meio da 

autorreflexão, a professora é levada a dar-se conta do que precisa mudar em si (valores, atitudes, 

afetos, posturas, etc.) para transformar “sua própria maneira de ser em relação a seu trabalho. Por 

isso, a questão prática está duplicada por uma questão quase existencial e a transformação da 

prática está duplicada pela transformação pessoal da professora” (LARROSA, 1994, p. 50). 

Pensando o discurso dos livros didáticos na perspectiva da governamentalidade, é possível 

dizer que essas maneiras de conduzir a conduta pela autorreflexão e autocorreção compõem um 

“programa de governo” que pretende remodelar as próprias docentes (POPKEWITZ, 1997). Assim, 

ao propor uma infinidade de práticas, procedimentos e estratégias, esses materiais didáticos 

funcionam como recurso para a subjetivação docente, à medida em que ativam na professora 

desejos, motivações pessoais e profissionais. Visam programar as professoras em suas formas de 

agir, de pensar e de perceber-se e estar no mundo. 

A propósito, como vimos em Foucault (2008), uma das principais características da 

governamentalidade neoliberal é pautada em uma lógica economicista, que constitui cada sujeito 

como empresário de si. Exige-se de cada indivíduo uma capacidade de gestão. Trata-se de um outro 

tipo de disciplina, que difere daquele modelo de obediência servil, e se reconfigura como uma 

forma de autogerenciamento, que não depende de vigilância externa. Nessa lógica, cada professora 

aparece como investidora de sua própria profissão. 

Dentro desse contexto, é possível argumentar que há uma relação imanente entre o modelo 

de gestão da vida, que emerge do neoliberalismo americano, o empreendedorismo e as 

reverberações disso na profissão docente (CARVALHO, 2011). Frente a esse panorama, 

acrescentamos que os discursos desses materiais pedagógicos funcionam como estratégias que 

conduzem as professoras a um modelo de governo de si, de autogerenciamento, por meio da 

constituição de práticas e saberes específicos. 

O carro-chefe dos livros em análise são as “receitas de sucesso”, materializadas por meio de 

relatos de experiências e da opinião de especialistas, que indicam o que as docentes devem fazer 

para praticar a docência adequadamente. Um dos livros (CORDI, 2018), inclusive, apresenta nas 

colunas laterais de cada página chamamentos intitulados “De olho na qualidade”, relacionando o 
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assunto tratado com o que a professora deve priorizar para garantir a qualidade, de acordo com 

indicadores específicos. Com essas estratégias, ensina-se que o papel da professora é fundamental 

para a construção de uma educação de boa qualidade. Basta inspirar-se, dedicar-se e fazer 

acontecer!  

Assim, podemos dizer que a subjetividade docente demandada no discurso dos livros 

didáticos pressupõe dedicação e entrega completa à profissão e às crianças. Sobretudo pressupõe, 

também, uma relação do sujeito professora consigo mesma, a partir de tecnologias de si, que a 

impelem a agir sobre si, sobre o seu corpo, sobre suas emoções e sobre a sua conduta.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A utilização dos livros didáticos no contexto da Educação Infantil ainda é recente e pouco 

explorada. Contudo, no presente estudo, procuramos olhar para eles não como meros materiais 

inocentes, mas como peças de um dispositivo que atua na constituição de si dos indivíduos 

envolvidos – professoras e também as crianças – apesar de estas últimas não terem sido o foco deste 

trabalho. 

Cabe destacar que a análise desses materiais didáticos eleitos pelo PNLD permitiu 

compreender como as técnicas de poder e de si são significativas na produção da subjetividade das 

professoras de Educação Infantil. Consideramos que os livros didáticos, como parte de políticas 

educacionais, são construções históricas, sociais e discursivas, permeadas de significações, 

engendradas por relações de poder-saber, ou seja, como discurso legitimado e potente para construir 

saberes e verdades sobre os sujeitos (adulto/criança) e suas identidades (professor/aluno). 

As reflexões tecidas neste artigo nos permitem inferir que as políticas educacionais têm 

buscado determinados efeitos e resultados em termos da profissionalidade docente para a Educação 

Infantil. Nesse sentido podemos dizer que esses textos são permeados por demandas em relação ao 

exercício da docência na Educação Infantil. “Na medida em que são múltiplos os produtores de 

textos e discursos – governos, meio acadêmico, práticas escolares, mercado editorial, grupos sociais 

os mais diversos e suas interpenetrações – com poderes assimétricos, são múltiplos os sentidos e 

significados em disputa” (LOPES, 2008, 69). Tais demandas agem fundamentadas por, e 

implementando, certas racionalidades e certos imaginários sociais, imbuídos de certos regimes de 

verdade (o que é ser criança, como educá-la, como elas devem se relacionar e agir, etc.) e segundo 

certos regimes éticos (modos de relação consigo mesmo como autoformação, responsabilização, 

empreendedorismo, etc.). Por isso, percebemos as referidas políticas como estratégias de 
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biopolítica, de investimento sobre a vida de grupos populacionais, buscando maximizar suas 

possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, consideramos essas políticas como permanente negociação e 

tradução de sentidos.  

Nessa perspectiva, consideramos que esses quatro livros didáticos não são apenas 

reprodutores da BNCC para a Educação Infantil, nem as professoras meras executoras desses 

manuais. Tanto o campo editorial, quanto as professoras em seu cotidiano, apropriam-se das 

concepções das propostas oficiais e as traduzem de acordo com as suas próprias concepções e 

finalidades. 

Com essas reflexões, procuramos chamar a atenção do leitor e da leitora para o 

entendimento desses materiais didáticos não apenas como recursos de mediação pedagógica, mas 

como textos complexos caracterizados pela polifonia e interdiscursividade. Utilizando ferramentas 

conceituais foucaultianas (tais como: discurso, dispositivo e poder), compreendemos que o sentido 

dos livros didáticos não se encerra em sua própria estrutura. Esses materiais não apenas se 

apropriam das políticas curriculares como também as definem por meio de discursos e 

saberes/poderes que eles trazem consigo. 

Concomitantemente, por se constituírem como manuais da professora de Educação Infantil, 

uma vez que são destinadas exclusivamente a ela, esses livros produzem práticas discursivas tanto 

sobre seu trabalho quanto sobre os seus saberes. Operam, portanto, como dispositivos pedagógicos 

na subjetivação docente. 
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ANEXOS 

Anexos 1 e 2. Passo a passo da dobradura da casinha e do barquinho 
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Fonte: PINTO (2018, p. 95 e 11) 
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Anexo 3. Questões para reflexão 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: PINTO (2018, p. 95 e 11) 

Resumo 

O estudo tem como empiria os quatro livros aprovados para a Educação Infantil pelo Programa 
Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD/2019): “Aprender com a criança – experiência e 
conhecimento” (para professoras de creche e pré-escola), da editora Autêntica; “Cadê? Achou!” (para 
professoras de creche) e “Pé de brincadeira” (para professoras de pré-escola), ambos da editora 
Positivo; e “Práticas comentadas para inspirar: formação da professora de Educação Infantil” (para 
professoras de creche), da Editora do Brasil. Entendendo-os como textos e discursos curriculares, o 
estudo evidencia e problematiza os discursos desses manuais, enquanto dispositivo pedagógico, que 
subjetivam a docência de creche e pré-escola. Tendo como inspiração teórica os estudos sobre os 
modos de subjetivação e análise do discurso do filósofo francês Michel Foucault, o artigo concebe os 
livros selecionados como uma materialidade discursiva com funções enunciativas da subjetivação 
docente. As provocações tecidas focalizam como categoria de análise as regras de normalização dos 
sujeitos “professoras”, por meio de técnicas de poder e técnicas de si. Para isso, atentou-se ao 
vocabulário e às ilustrações utilizadas, visto que tais elementos contribuem para dar efeito de verdade 
ao discurso divulgado nos referidos manuais didáticos. As formações discursivas que constituem esses 
manuais pressupõem dedicação e entrega completa da professora à profissão e às crianças. Sobretudo 
pressupõem, também, uma relação do sujeito professora consigo mesmo, a partir de tecnologias do eu 
(como a reflexão, a autoavaliação e a escrita de si), que a impele a agir sobre si, sobre o seu corpo, sobre 
suas emoções e sobre a sua conduta. Utilizando ferramentas foucaultianas, o estudo conclui que o 
sentido dos livros didáticos não se encerra em sua própria estrutura, pois ao mesmo tempo em que se 
apropriam das políticas curriculares, também as definem por meio de discursos e saberes/poderes que 
trazem consigo. 

Palavras-chave:  Livro Didático; Educação Infantil; Subjetivação docente. 

A SIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cátia Cirlene Gomes de Oliveira – UERJ e SME/RJ 

INTRODUÇÃO 

Podemos verificar, numa breve revisão da literatura acerca da temática de formação de 

professores para a educação básica, que a formação inicial e/ou continuada está no centro dos 

debates quando o assunto é a busca por uma educação de qualidade. Os textos políticos (legais e 

orientadores) vigentes em nosso país referentes à educação infantil apontam para a possibilidade e a 
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necessidade de sistematização de propostas curriculares das instituições, construídas e efetivadas 

pelos sujeitos que nelas atuam como fator de garantia de um atendimento de qualidade, como pode 

ser observado no texto das DCNEI quando define proposta pedagógica. 
Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações da 

instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num 

processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade 

escolar. (p. 13).  

Ostetto (2017), ao referir-se à elaboração, pelas instituições, de sua proposta pedagógica, 

conforme o estabelecido nas DCNEI, reafirma o papel decisivo dos professores na efetivação das 

orientações propostas no documento. 

(...) um decreto, uma norma, um documento, por sua mera existência não muda 

práticas, nem as qualifica. O que faz a mudança é a compreensão da sua importância, 

o sentido traduzido para a prática em forma de apoio, é a necessidade e o desejo 

daqueles que fazem a Educação Infantil acontecer, todo o dia, mês a mês, ano após 

ano. A localização da falta, a visibilidade da necessidade é que faz mover a busca, é 

que faz um documento tornar-se vivo, em movimento, junto com os saberes e fazeres 

dos professores e de todos os profissionais (...). (p. 53). 

As significações acerca da atuação dos professores, geralmente apontando-os como 

elementos chave na implementação das propostas apresentadas faz-se presente nos textos políticos, 

conforme podemos observar também no excerto do RCNEI: 

A implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade depende, 

principalmente dos professores que trabalham nas instituições. Por meio de suas 

ações, que devem ser planejadas e compartilhadas com seus pares e outros 

profissionais da instituição, pode-se construir projetos educativos de qualidade junto 

aos familiares e às crianças. (Vol. I, p. 41) 

Na BNCC, aprovada em 2017, também está evidenciada a preocupação com a formação do 

professor em consonância com o documento, dada a sua importância para o sucesso dos alunos. 

A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação 

inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC (...). Diante das 

evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar 

para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz 

da BNCC. (p. 19). 
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Tal significação suscita, nas comunidades acadêmicas e afins, a discussão acerca das 

finalidades e dos processos de formação de professores. Oliveira (2013) defende que “a formação 

dos profissionais que atuam na EI apresenta-se como o mais urgente e polêmico dos desafios a 

serem enfrentados” (p.13). Tal desafio, segundo a autora, se apresenta diante da multiplicidade de 

arranjos informais que, durante décadas, vigorou no atendimento à EI, principalmente no segmento 

creche. Impera, ainda, a necessidade iminente de se conceber as especificidades de cuidado e 

educação necessárias à educação infantil, cujos modelos de formação do professor que vigoram 

atualmente, voltadas aos outros segmentos de ensino, não dão conta. 

 Urgente também, segundo a autora, é “superar a separação que, historicamente, marcou o 

atendimento à criança pequena no Brasil entre, por um lado, a creche, concebida como espaço de 

cuidados, e, por outro, a pré-escola, vista como espaço de educação e de preparação para o ensino 

fundamental” (p.9). Tal separação pode ser observada nas práticas comuns ainda encontradas 

atualmente, de organização das rotinas do segmento creche a partir de ações de higiene, 

alimentação e sono e do segmento pré-escola a partir da realização de atividades de percepção e 

treinamento viso-motor, entre outras consideradas necessárias ao bom aprendizado futuro. 

UM DISCURSO QUE SE REAFIRMA 

Não é novo o discurso de que as práticas docentes até então estabelecidas, relacionadas à 

ideia de cuidado e/ou preparação precisam ser superadas, conforme apontam os RCNEI: 

Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação pedagógica e sobre 

educar para o desenvolvimento ou para o conhecimento tem constituído, portanto, o 

panorama de fundo sobre o qual se constroem as propostas em educação infantil. 

(RCNEI. Vol. I, p. 18). 

Quando se fala especificamente da atuação do professor, o discurso de superação dessas 

práticas se mantém: 

Os profissionais responsáveis pela primeira etapa da Educação Básica precisam estar 

preparados para garantir o direito de todas as crianças de 0 a 5 anos a uma educação 

de qualidade (...). que vai muito além do modelo assistencial ainda presente em muitas 

redes do país. (Educação em debate: por um salto na qualidade da educação básica. 

(Todos pela Educação, 2013, p. 9).  
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No entanto, as novas práticas não devem ser inspiradas no repertório do ensino fundamental, 

sob o risco da antecipação da escolarização, também não desejada, conforme apontado pelas 

DCNEI:  

Na transição (da educação infantil) para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica 

deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação 

de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. (DCNEI, p. 30).  

O desafio maior, portanto, é estabelecer quais práticas devem ser assumidas como desejáveis 

na EI. 

Embora haja um consenso sobre a necessidade de que a educação para as crianças 

pequenas deva promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser completo e indivisível, 

as divergências estão exatamente no que se entende sobre o que seja trabalhar com 

cada um desses aspectos.  (RCNEI. Vol. I, p. 17). 

A responsabilidade pelo desenvolvimento dessas práticas geralmente recai sobre o professor 

e sobre a instituição de EI, uma vez que numa análise preliminar sobre os documentos orientadores 

da EI nacional (e também de algumas redes), percebemos uma grande preocupação em definir 

princípios orientadores de práticas, mas não as práticas propriamente ditas. 

Assumindo que ainda é preciso construir esse repertório, (OLIVEIRA et al, 2012), aborda 

aspectos relativos ao trabalho do professor na EI, orientando, sugerindo e propondo reflexões acerca 

de práticas pedagógicas que atendam aos princípios norteadores dos documentos oficiais e destaca o 

papel fundamental do professor e do trabalho coletivo nas instituições, assim como a necessidade de 

aprofundamento na formação desse profissional para a consolidação de um trabalho voltado ao 

atendimento das necessidades e à  ampliação das possibilidades da criança.  

Observamos que a prática docente na EI é composta por uma série de elementos que 

envolvem não apenas a formação do professor, mas também, a sensibilidade de compreender as 

necessidades e possibilidades da criança em suas peculiaridades, desde a integração da criança ao 

grupo e aos adultos, até a adequação da proposta de trabalho à faixa etária e ao desenvolvimento 

cognitivo e emocional das crianças.   

No tocante à formação do professor, é comum encontrar, por um lado, um discurso 

salvacionista de que a boa formação e a boa atuação do professor serão capazes de elevar os índices 

de qualidade da educação e de que a universidade seria a grande responsável por essa formação e, 
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por outro lado, o discurso da falta de formação adequada e, consequente, a má atuação destes como 

elementos determinantes para o fracasso da educação brasileira.  

Talvez um dos discursos mais marcantes seja o da incapacidade/impossibilidade de o ensino 

superior formar adequadamente os professores para a educação básica, conforme aponta Gatti 

(2014). 

A formação dos professores tem sido um grande desafio para as políticas 

educacionais. (...) quanto à formação inicial de professores no ensino superior no 

Brasil, não tivemos até aqui iniciativa nacional forte o suficiente para adequar o 

currículo às demandas do ensino, iniciativa que levasse a rever a estrutura dessa 

formação nas licenciaturas e a sua dinâmica. (p. 35).   

No tocante à formação do professor da EI, destaca-se o argumento da falta de tradição na 

formação desse profissional devido aos arranjos informais que perduraram no atendimento à criança 

pequena no Brasil. Kramer (2006) aponta que formar professores para lidar com criança pequena é 

tarefa nova na história da escola brasileira. Estando a EI até o final da década de 1980 à margem 

dos sistemas educacionais, a atuação dos profissionais deste segmento estava mais estreitamente 

atrelada às ações de cuidado, mais próximas às condições domésticas, sem a exigência de uma 

formação específica para a atuação docente. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, quando 

municipalizadas, as creches eram vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e o 

atendimento direto às crianças era realizado por recreadoras, sem nenhuma exigência de formação 

em magistério.  

Citando o trabalho de Peter Moss (2006) 1, (Oliveira, 2013) diz que: 

a formação dos trabalhadores e a estrutura da força de trabalho na área não estão 

separadas dos entendimentos, das concepções sobre o trabalho e sobre os 

trabalhadores que se ocupam diretamente do cuidado e educação nas instituições de 

Educação Infantil. Em última instância, isso também não está separado das 

concepções sobre a pequena infância e sobre as próprias instituições de Educação 

Infantil, onde o trabalho exercido se aproxima do trabalho no âmbito privado do 

domicílio familiar (p. 5).  

Mais adiante, citando o Parecer nº 17/2012 da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que tem como objetivo orientar os sistemas de ensino e as 

instituições de educação infantil quanto aos aspectos fundamentais para a organização e 

funcionamento dessa etapa educacional, entre os quais se destacam: a carga horária, a jornada de 

atendimento, a organização e enturmação, o material pedagógico, a avaliação e a formação dos 
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profissionais da educação infantil, a autora vai apontar como ideário acerca dos profissionais que 

atendem à educação infantil a presença da seguinte situação: 

Alguns sistemas de ensino defendem que na creche podem trabalhar profissionais não 

docentes coordenando os grupos infantis – auxiliares de desenvolvimento infantil, 

técnicos em desenvolvimento infantil, recreacionistas, monitores, pajens e outras 

denominações –, dado que a função desses profissionais não seria a de ensinar para 

crianças, mas a de socializá-las, garantir seu bem-estar. (p. 9). 

Sendo assim, Oliveira (2013) denuncia que mesmo nas redes públicas oficiais, “neste 

segmento está concentrado o maior número de professores com a remuneração mais baixa e que 

cumprem as mais extensas jornadas de trabalho” (p. 5). 

Kramer (2006) denuncia que o ingresso nas redes municipais do professor de EI se dá, 

comumente, como professor de EF. Sendo assim, o que se observa é uma “lacuna” na formação 

inicial dos professores que ingressam no magistério da EI, uma vez que nem a Universidade, nem o 

Curso Normal, dão conta dessa tarefa em todas as suas nuances e necessidades. Cabe, então, às 

redes de ensino, assumirem parte desse desafio em formação continuada para os professores e 

demais profissionais que atuam na EI. 

Destaco que, quando nos referimos à EI, atualmente, estamos nos referindo aos segmentos 

creche e pré-escola. No entanto, a EI e nesta, a creche, foi incorporada muito recentemente à 

educação básica. A pré-escola tem um atendimento consolidado há mais tempo, pois a “educação 

da criança de 4 a 6 anos insere-se nas ações do Ministério da Educação (MEC) desde 1975, quando 

foi criada a Coordenação de Educação Pré-Escolar.” (BRASIL, 2006, p. 7). Antes disso, algumas 

redes municipais (do Rio de Janeiro, por exemplo) e privadas já incorporavam a pré-escola às suas 

redes de ensino. Sendo assim, a formação de professores para este segmento, ainda que não se 

configurasse como uma exigência para a atuação do professor era contemplada por algumas 

modalidades de formação, como os Estudos Adicionais3 e habilitações oferecidas pelo curso de 

Pedagogia em algumas universidades. 

Na rede pública municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, por ocasião da transição das 

creches da pasta da Assistência Social para a pasta da Educação, concluída em 2003, essa situação 

não era diferente: os gestores que atuavam (e ainda atuam) na EI, seja na modalidade creche ou na 

modalidade pré-escola, eram oriundos do EF. Na creche não havia professores atuando diretamente 

com as turmas e na pré-escola os professores eram concursados para o EF, sem nenhuma exigência 

legal de formação específica para a atuação na EI. Desta forma, esses professores podiam transitar 
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livremente entre a pré-escola e os anos iniciais do EF. Cabe ressaltar que havia um esforço da 

SME/RJ – Secretaria Municipal de Educação em oferecer formação específica a esses professores e 

garantir a sua permanência na pré-escola. No entanto, a formação era pontual e não abrangia a 

totalidade dos professores deste segmento e a garantia de permanência não existia enquanto 

proposta oficial. 

 Essa situação começou a mudar com a criação do cargo de Professor de Educação Infantil 

(PEI) e a realização do primeiro concurso para provimento neste cargo, em 2011. Esses 

profissionais foram lotados, prioritariamente, nas creches e nos EDI2, pois a creche ainda não 

contava com professores atuando diretamente nas turmas. Após a ampliação do contingente de 

PEIs, com a realização de mais alguns concursos, esses profissionais chegaram até a pré-escola e 

atualmente dividem o espaço com os professores de EF que ainda atuam nesse segmento. Cabe 

ressaltar que em relação à formação específica, esta ainda não é uma exigência legal, pois o 

concurso para PEI aceita, para ingresso na carreira municipal, apenas o nível médio na modalidade 

Normal, enquanto para o professor de EF, mesmo para os anos iniciais, é exigida a formação em 

nível superior.  

Compreendo que a rede pública municipal do Rio de Janeiro pode ser tomada como 

exemplo da forma como o trabalho docente na EI ainda é significado, como secundário ao EF, 

apesar dos esforços legislativos e das lutas da categoria do magistério para assegurar ao profissional 

da EI a formação e o reconhecimento profissional adequados. 

Diante da necessidade de as redes públicas se adequarem aos novos padrões de qualidade 

educacional, expressos, principalmente, na necessidade de elevação dos índices de aproveitamento 

nas avaliações externas, observamos uma crescente preocupação dessas redes em propiciar 

diferentes oportunidades de aperfeiçoamento profissional aos professores que já estão atuando. 

A formação do professor tem sido uma temática muito valorizada nos discursos políticos 

que tratam sobre os desafios da educação brasileira, principalmente no período pós LDB, marcada 

pela ideia de que, se bem feita, ela é a resposta para a superação de grande parte dos problemas 

educacionais em todos os níveis. 

Podemos perceber que o lugar subalterno em relação às outras etapas que a EI ocupou 

durante grande parte de sua trajetória continua influenciando fortemente a sua significação atual e, 

consequentemente, o sentido construído e hegemonizado sobre o trabalho do professor na EI (e 

também nos outros níveis) cujo discurso é o da falta (de formação inicial adequada, de formação 

continuada coerente oferecida pelas redes, de salários e condições de trabalho adequadas, entre 
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outras). Esse discurso pode ser observado, por exemplo, na pesquisa de NASCIMENTO, Maria 

Letícia (2012), “As políticas públicas de educação infantil e a utilização dos sistemas apostilados no 

cotidiano de creches e pré-escolas públicas”, realizada em 147 municípios do estado de São Paulo, 

na qual a autora concluiu que a maioria dos municípios que utilizam os sistemas apostilados, o faz 

com a justificativa de que os professores não possuem formação adequada/suficiente (grifo meu) 

para pensar as questões relacionadas à alfabetização na EI. Sendo assim, as apostilas funcionam 

como exemplificadoras de práticas e procedimentos pedagógicos que pretendem garantir a eficácia 

do resultado.  

Compreendemos, sob a perspectiva da TD, que um discurso ocorre pela articulação de 

demandas particulares hegemonizadas por uma das identidades que configuram o sentido da 

realidade. Esse fechamento de sentido é sempre inacabável e, portanto, é contingente e temporário. 

Sendo assim, creio que tal sentido (da falta), expresse demandas de diferentes atores do campo da 

educação que se articulam antagonicamente às atuais condições de trabalho do professor, às 

questões salariais, às deficiências em sua formação, entre outros, articuladas pelos próprios 

professores e também por formadores de professores, comunidades escolares, alunos, entre outros. 

Nesta direção, os professores constituem-se como elementos importantes nas discussões 

relacionadas às políticas de currículo e aos sentidos hegemonizados, em dado contexto, por essas 

políticas. 

Algumas pesquisas recentes sobre a formação de professores e a docência na educação 

infantil apontam que a significação sobre o trabalho docente na educação infantil está fortemente 

marcada pela busca de uma “identidade docente”, ou seja, a busca pela clareza do que, de fato, 

constitui o trabalho do professor da educação infantil.  

Lopes e Macedo (2011) apontam uma crise nos debates em torno da identidade a partir da 

ideia da morte do sujeito moderno, tal como era concebido: como identidade unificada e coerente, 

dotado de uma essência que lhe fazia ser humano e que lhe possibilitava desenvolver atributos que 

lhe eram próprios, como sua razão e sua consciência. A morte desse sujeito abrange o debate em 

torno da existência de uma essência que o defina e que fundamenta a sua existência, tencionando 

perspectivas essencialistas da modernidade. 

As autoras compreendem a crise da identidade como uma “crise de fixação” das identidades 

culturais contemporâneas e chamam a atenção para a contingência dessas fixações e para a 

dificuldade em reconhecê-las como tais, graças a mecanismos discursivos que tentam conter os 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1848 

escapes no processo de significação, produzindo a ideia de fundamento, de uma origem que 

estabiliza as identidades. 

Segundo Laclau (1998), uma identidade se define por aquilo que ela não é e, por isso, sua 

construção acontece pela demarcação com as diferenças. A negação do outro, antes de significar a 

sua eliminação, implica em um processo de negociação constante das formas de presenciá‐lo, pois, 

a identidade do outro que corporifica a diferença é constitutiva da própria identidade que se 

pretende pura. 

É inegável que a EI, apesar de sua curta trajetória como integrante da educação básica não é 

mais a mesma. Os professores estão buscando estabelecer-se como tal e ganhar visibilidade 

profissional, mas deparam-se com um sentido homogeneizado do que é ser professor, que não se 

aplica ao trabalho desenvolvido com as crianças pequenas. Há uma resistência, até mesmo entre os 

docentes de outras etapas em conceber os professores da EI como professores, também. Tal 

processo ainda envolve a disputa entre as etapas educacionais por sua importância, a valorização do 

conteúdo a ser ensinado e a remuneração destinada aos profissionais.  

Craveiro (2014), aponta que nos documentos orientadores da política de formação de 

professores no Brasil do período de 1995 a 2011, o professor é considerado peça chave na 

implementação das políticas educacionais e a ele são relacionadas determinadas formas de 

avaliação que valorizam determinada formação pedagógica, atravessadas por discursos 

hegemônicos de padrões internacionais. Tais padrões tornam-se visíveis nas avaliações em larga 

escala, que medem a qualidade da educação oferecida e do trabalho do professor pela aferição do 

desempenho dos alunos nos testes e provas. Tal mecanismo de avaliação não é viável à EI, devido 

às especificidades dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança até os cinco 

anos de idade e da não centralidade dos conteúdos nesta etapa da educação básica. 

Analisando essa questão pelo aporte da Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe (2015), é 

possível perceber os processos de negociação de sentidos que acontecem nos diferentes contextos, 

os quais permitem que determinados discursos se tornem hegemônicos, ainda que provisoriamente, 

e a forma como as diferentes demandas se articulam em torno de significados comuns e aceitos por 

todos. Tal articulação se dá por meio do discurso que, para além da fala e da escrita, é um processo 

de significação; de ação, uma vez que, segundo Laclau (2000), ao contrário do que pregam as 

posições estruturalistas, as estruturas não são posições fixas, e sim, múltiplas e descentradas e se 

modificam nas contingências.  
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Desta forma, a significação hegemonizada de que o professor de criança pequena é menos 

importante, ao contrário dos professores dos segmentos posteriores está sendo abalada pelas lutas 

por significação da EI. 

No entanto, compreendo que estabelecer uma identidade, ainda que provisória, do trabalho 

do professor na EI está limitada pela própria impossibilidade de se estabelecer uma fixação da 

identidade dessa etapa de ensino, que carrega, por um lado, as significações de sua história marcada 

pela subalternidade em relação às outras etapas da educação básica, principalmente os anos iniciais 

do EF e, por outro lado, a luta por se estabelecer como uma etapa de ensino com propósitos e 

procedimentos próprios.  

APONTAMENTOS FINAIS 

Todos os textos políticos que subsidiam a construção curricular da EI apontam para a 

realização de práticas que considerem a criança, seus interesses, possibilidades e necessidades como 

essenciais para o trabalho a ser desenvolvido pelos professores dessa etapa. No entanto, tal 

direcionamento se antagoniza ao repertório de práticas que temos consolidado e hegemonizado em 

nossa tradição escolar, que tem no conteúdo a ser ensinado o elemento central, o que tem sido ainda 

mais reforçado com as atuais políticas de avaliação em larga escala, que reduzem os objetivos 

educacionais à obtenção de determinados comportamentos e habilidades passíveis de serem 

observados e medidos por meio das avaliações. Embora não abranjam a etapa da EI, essas 

avaliações acabam por influenciá-la fortemente em suas políticas curriculares, de formação de 

professores, entre outras e a significação do que é ser docente de crianças de 0 a 5 anos. 

Notas de fim 

1 Estudo comparado entre os 30 países vinculados à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos 
– OCDE. 
2 Ao final do curso normal, por opção, o professor podia complementar por mais um ano, o chamado quarto normal, 
também chamado de Estudos Adicionais, em uma área específica, que o habilitava a atuar até a 6ª série (atual 7º ano) ou 
educação infantil. Foi uma medida adotada na época dos anos 1970 até o início da década seguinte, para sanar a falta de 
professores. As áreas específicas eram: Estudos Sociais, que habilitava para o ensino de História e Geografia, Ciências 
Matemáticas e Educação Infantil. 
3 EDI – Espaço de Desenvolvimento Infantil - unidades que abrigam tanto a creche quanto a pré-escola em um mesmo 
ambiente físico e compreende a integralidade entre ambas.  
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Resumo 

Este trabalho traz ao debate a significação dos/sobre os professores a respeito de sua atuação na EI, a 
partir dos textos políticos, dos debates suscitados por autores da área e de pesquisas recentes sobre a 
questão, no campo da educação. Aponta que o lugar subalterno em relação às outras etapas que a EI 
ocupou durante grande parte de sua trajetória continua influenciando fortemente a sua identidade (e de 
seus professores) e a sua significação atual.  Compreende que estabelecer uma identidade, ainda que 
provisória, do trabalho do professor na EI está limitada pela própria impossibilidade de se estabelecer 
uma fixação da identidade dessa etapa de ensino. Argumenta que o sentido construído e hegemonizado 
sobre o trabalho do professor na EI (e também nos outros níveis) carrega o discurso da falta (de 
formação inicial adequada, entre outras). Traz, como exemplo, políticas adotadas pela rede pública 
municipal do Rio de Janeiro. Apoia-se na Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe (2015), que 
compreende que um discurso ocorre pela articulação de demandas particulares hegemonizadas por uma 
das identidades que configuram o sentido da realidade. Esse fechamento de sentido é sempre 
inacabável e, portanto é contingente e temporário. Entende o processo de articulação política, a partir 
da qual uma identidade particular passa a representar um conjunto de outras identidades, concebido 
pela TD como condição fundamental para a formação da hegemonia, a partir da existência de uma 
relação antagônica entre a cadeia articulatória formada e um discurso que lhe é contrário. Sendo assim, 
tal sentido (da falta), expressa demandas de diferentes atores do campo da educação que se articulam 
antagonicamente às atuais condições de trabalho do professor, como as questões salariais, entre outras.  

Palavras-chave: Trabalho do professor de EI; Identidade; Teoria do Discurso. 
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PREVISIBILIDADE OU EXPERIÊNCIA? CURRÍCULO E INFÂNCIA EM TEMPOS DE BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Maria Clara de Lima Santiago Camões – Colégio Pedro II (CPII) 

INTRODUÇÃO 

Temos acompanhado, especialmente a partir de 1999, quando da elaboração dos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil pelo MEC, uma articulação mais 

expressiva de demandas por uma proposta curricular para a Educação Infantil. Vemos, no entanto, 

desde a Constituição Federal de 1988, um importante marco para as políticas públicas, e a partir 

dela observa-se diversos avanços na política educacional para a Educação Infantil, fomentada por 

discussões e ações que promoveram e ainda promovem a revisão de conceitos e quebra de estigmas 

historicamente construídos sobre a infância.   

Nos últimos 20 anos, assistimos a uma crescente atenção das políticas públicas para a 

Educação Infantil, destacando-se ações referentes ao financiamento; a ampliação da oferta de vagas; 

formação profissional; proposição de Diretrizes Curriculares; discussão sobre o currículo para a 

infância; qualidade de atendimento e avaliação, entre outras ações. Como conquista assegurada a 

partir da Constituição federal de 1988 e ampliada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a institucionalização e ampliação do direito à educação da primeira infância, 

compreende o atendimento às crianças de 0 a 6 anos como dever do Estado. A ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos (Lei nº 11.274/06) instituiu, por sua vez, a obrigatoriedade do 

ensino. Destaca-se também a Emenda Constitucional nº53, de 2006, que estabelece um novo 

modelo de financiamento da Educação Básica, o FUNDEB, no qual creche e pré-escola foram 

incluídas no Fundo.  Vemos, deste modo, o quanto o Brasil tem perseguido a expansão do acesso e 

a melhoria no atendimento a Educação Infantil, reconhecidamente como espaço para o 

desenvolvimento da primeira infância. 

Posterior ao reconhecimento da EI como primeira etapa da Educação Básica (LDB 9394/96) 

e da criança como sujeito de direitos (Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e do 

Adolescente, 1990), a discussão em torno da questão curricular ganhou novos contornos no 

atendimento à primeira infância. Neste movimento estiveram envolvidos diferentes setores de 

representação social e das políticas públicas, além dos debates oriundos da academia e dos 

organismos internacionais, resultando na organização de documentos como Referencial Curricular 
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Nacional para a Educação Infantil (RCNEI - 1999) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI-2009) esta última sob a forma de lei. Nos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs) evidencia-se como se dão as diferentes 

aprendizagens: 

Por meio de sucessivas reorganizações do conhecimento. [...] É importante marcar que 

não há aprendizagem sem conteúdos [...] Pesquisas e produções teóricas realizadas, 

principalmente durante a última década, apontam a importância das aprendizagens 

específicas para os processos de desenvolvimento e socialização do ser humano, 

ressignificando o papel dos conteúdos nos processos de aprendizagem. [...]Esta 

abordagem é didática e visa destacar a importância de se dar um tratamento 

apropriado aos diferentes conteúdos, instrumentalizando o planejamento do professor 

[...] (BRASIL, 1999, p. 49). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) destacavam a 

necessidade de estruturar e organizar ações educativas com qualidade, articulada com a valorização 

do papel dos professores que atuam junto às crianças de 0 a 5 anos. Na Revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em parecer homologado publicado no D.O.U. de 

9/12/2009, o currículo é definido 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, 

científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que 

as crianças desde bem pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças, 

e afetam a construção de suas identidades. [...] (BRASIL, 2009, p.6). 

Nos últimos anos, assistimos ainda discussões acerca da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), seguida de sua institucionalização em 2017. Uma proposição que intencionou equalizar 

conhecimentos, conteúdos e culturas, partindo de um discurso de efetivação de objetivos 

conteudinais a serem alcançados pelos professores e alunos. O que queremos dizer com isso é que, 

se por um lado avançamos no que diz respeito a formalização de uma política para a Educação 

Infantil, na mesma direção temos caminhado ante binarismos bastante difundidos no campo. 

Evidenciam-se produtos ou processos? Conhecimentos pré-definidos ou experiências? Que apostas 

ou garantias estão postas em jogo: aprendizagens cognitivas ou desenvolvimento integral? Sob qual 

ponto de vista?  
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Objetivo com este texto, discutir alguns sentidos possíveis de currículo, infância, formação e 

docência em contextos de desenvolvimento de políticas públicas nacionais, aqui assumidas como 

produções de políticas curriculares, como estratégias de hegemonização e rastros que os permeiam.    

No esforço do reconhecimento da Educação Infantil como espaço indissociável de educação 

e cuidado, como instância potente de experiências de aprendizagens das crianças e campo 

profissional dos professores e professoras instituíram-se processos que agregam não só um ganho, 

do ponto de vista do reconhecimento do trabalho pedagógico, mas de forma ambivalente, geram 

sentidos que tendem ao engessamento das propostas pedagógicas para as infâncias. 

O Ministério da Educação (MEC) reativou, a partir do Programa Currículo em Movimento 

de 2009 a defesa de uma base comum para o currículo. A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) foi apresentada pelo MEC em setembro de 2015 como um documento de caráter 

normativo, uma política do Estado brasileiro, onde são propostos conteúdos, competências e 

habilidades a serem ensinados em cada etapa da Educação escolar (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental – anos iniciais e anos finais e Ensino Médio). A argumentação da necessidade de uma 

base encontra forte sustentação na previsão das legislações vigentes (Constituição de 1988, LDB e 

PNE) e nesse sentido à tarefa de construção de uma Base foi dado um caráter quase imperativo: 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece os direitos, os 

conhecimentos, as competências e os objetivos de aprendizagem para todas as 

crianças e adolescentes brasileiros desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Ela 

está prevista na Constituição Brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e no Plano Nacional de Educação (PNE). É um documento normativo, uma 

política do Estado brasileiro. (Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-

base, acesso em 14/04/2017). 

A BNCC ao prever os conteúdos a serem ensinados nas escolas, apresenta um sentido de 

política curricular enquanto documento a ser seguido e evidencia a produção de uma política que 

intenciona centralizar os conhecimentos e culturas. É, pois, inscrita nessa compreensão que a Base, 

evidencia-se como representação de uma particularidade que agora se pretende universalizar e 

controlar (pelo menos aparentemente) as disputas políticas que marcaram sua construção, mesmo 

diante da coexistência de diferentes trajetórias docentes e situações contingenciais que configuram 

os contextos de produção curricular na escola compreendidos também, como espaços formativos. 

O debate sobre o currículo na Educação Infantil tem gerado controvérsias acerca de sua 

concepção. Os destaques feitos a partir das significações que se depreendem dos RCNEIs, das 
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DCNEIs e da BNCC indicam esse movimento. De modo que o currículo ora é visto como conteúdo 

(RCNEIs), ora como articulação de experiências, com foco na ação mediadora da instituição de 

Educação infantil e articuladora das experiências e saberes das crianças (DCNEIs) ou evidencia um 

retorno à perspectiva conteudista de equalização e distribuição do conhecimento (BNCC), apesar de 

propor uma organização a partir de campos de experiência. O currículo diante destas múltiplas 

significações se apresenta como disputa política, naturalmente instável, e como define Lopes 

(2018): 

Um projeto educativo só se coaduna com a mudança social se o julgamento sobre “o 

que somos de melhor” estiver sempre aberto a contestação. Pressupor normas que 

estabeleçam de uma vez por todas qual o melhor projeto educativo, qual o melhor 

conhecimento, as melhores atividades na escola, os valores válidos, o melhor 

currículo, o melhor porvir pode facilmente se inserir na lógica autoritária de decidir no 

lugar do outro. (p.147) 

Parto, então, do pressuposto de que a criação de uma proposta pedagógica para a Educação 

Infantil em um contexto de transformações legais e disputas políticas nesse campo de conhecimento 

ocorre no tensionamento e negociação entre as diferentes experiências. Na circularidade dos 

diferentes contextos políticos de produção de sentidos, a docência constitui tanto processos de 

regulação quanto de escapes, fugindo à noção reducionista de causa e efeito na significação dos 

processos e dos projetos educacionais. Constitui-se nas articulações de demandas e situações 

contingenciais que impossibilitam as práticas que se pretendem totalizadoras, mas em posições 

políticas sempre relacionais.   

Com base em Derrida (2010) evidencio a experiência da aporia como uma travessia, de 

modo que o real não se localiza neste ou naquele lugar, na saída ou na chegada, ele se dispõe na 

travessia. Um espaço-tempo transitório, um caminho onde perturba-se a ideia de fronteira, um para 

além da experiência que aponta para uma certa originalidade ou radicalidade da própria experiência, 

o que implica a possibilidade de pensar experiência como acontecimento. A ideia de experiência em 

Derrida concebida a partir de uma perspectiva de fluidez permite articular tal perspectiva àquelas 

que tem ancorado a concepção de currículo que defendemos: como produção discursiva, 

contingencial e provisória. 

A defesa da construção de um currículo para a infância que se faz na experiência me faz 

questionar a proposição curricular vigente na BNCC, que se diz estruturada por campos de 

experiência. A organização do currículo por campos de experiência está na pauta de debate de 

diferentes pesquisadores que intencionam construir uma proposta assentada nas especificidades da 
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educação infantil. Visto deste modo, a defesa de um currículo como experiência, como estaríamos 

na contramão de uma Base que se erige assim, por campos de experiência? Problematizo, assim, o 

sentido de experiência que tem sido mobilizado e como ele se evidencia na BNCC, que colide com 

a perspectiva de experiência que defendo: a experiência como acontecimento, produção negociada 

na com diferença, uma experiência que se move na singularidade e não na preditividade observada 

no documento, a partir da sua definição apriorística. Na contramão desta perspectiva, a educação 

das crianças de 0 a 6 anos assume assim o estatuto de escolarização. E o que tem feito a escola que 

se pretende básica e comum? Políticas de centralização curricular, avaliações externas, e a 

proposição de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC)... 

A BNCC EM PAUTA 

O texto da BNCC para Educação Infantil evidencia, logo no início, o processo histórico de 

constituição de uma educação para a infância nas últimas décadas no Brasil dando destaque a sua 

integração ao conjunto da Educação Básica e o rompimento com a perspectiva de preparação. Tal 

qual propõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) afirma as 

interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. O documento se organiza a partir da definição 

de seis direitos de aprendizagem (conviver, brincar, participar, explorar, comunicar e conhecer-se) 

aliados aos seguintes campos de experiência: 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. A organização pretende instrumentalizar a ação docente, 

detalhando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, associados às respectivas faixas 

etárias. Nesse sentido há que se perguntar: Mas se a experiência não se vincula a realidade como tal, 

se nenhum sentido é previamente dado, nada está pronto, tudo está sempre se fazendo, como é 

possível reduzi-las a verificação e aplicabilidade de perspectivas tão estruturais? Neste regramento, 

o que a experiência se torna? 

Os direitos de aprendizagem apresentam-se indicando as aprendizagens essenciais e 

assegurando, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam e a partir daí se 

desenvolvam. Aliada a perspectiva de direito, os “campos de experiência” aparecem como alicerce 

das suas próprias interações, ou seja, de suas experiências.  Uma proposição que, à primeira vista, 

parece apaziguar os ânimos que clamam por um currículo que atente para as especificidades da 

infância e assuma um currículo a partir dos campos de experiência. Quem ousaria questionar um 

currículo que se erige a favor do direito das crianças e de suas experiências?  
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Ao tomar os campos de experiência como alicerce, cria-se uma forma de regulação refinada, 

na medida em que se toma a própria experiência como protagonista, assumindo um papel que se 

sobrepõe à vida das crianças. (ABRAMOWICZ; CRUZ; MORUZZI, 2016). Na BNCC, os sentidos 

de experiência são também evidenciados na explicitação de uma das competências gerais: 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade 

(BRASIL, 2017, p. 9, grifo meu). 

O documento normatiza experiência como apropriação, e nesse sentido, evidencia-se a 

composição de forças que, associadas ao currículo, criam e fazem prevalecer algumas temáticas em 

detrimento de outras e as diferenças e vivências culturais que o documento preconiza, acabam por 

assumir as nuances de quem os classifica. Incorremos no risco de organizar, sob o manto da 

diversidade cultural, algo que se propõe nacional e comum numa perspectiva que homogeneíza e 

busca unicidade. Pautada numa proposição de universalização reside o ideário de uma projeção de 

identidade nacional que aloca a diferença como diversidade. 

Definido seu caráter de normatividade, a BNCC intenciona assegurar direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento expressamente referenciados como comuns. O que me faz arguir: 

É possível uma nacionalização das concepções de criança/infância e docência? É possível uma 

homogeneização bem sucedida dos conhecimentos e aprendizagens, currículos e avaliações? A 

partir da proposta de um currículo que busca definir “aprendizagens essenciais”, indago: a quem 

serve este conhecimento? Quem os define como “essenciais”? O que é essencial quando se trata de 

conhecimento?  

Questiono, nesse sentido, a própria noção de currículo comum, pois como aponta Lopes: 

“sujeitos diferentes não produzem nem mobilizam os mesmos saberes, não se inserem nas mesmas 

experiências de vida, não constroem os mesmos projetos de futuro.” (2018, p.25). Problematizo, 

deste modo, que esta tentativa de controle do “imponderável” tenta circunscrever ao currículo uma 

busca de conciliação que apaga as diferenças, tal qual apontam Abramowicz e Tebet (2017): 

E por que harmonizar diferenças? Em uma base comum, o que será colocado para 

fora? Que diferença não fará parte? O que será considerado como comum? Não há 

consensos possíveis sem exercício de força, saber/poder que estabeleça o que é 

comum[...]. (ABRAMOWICZ, TEBET, 2017, p. 194). 
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Na defesa por um currículo enquanto espaço-tempo de fronteira, onde culturas convivem e 

negociam suas existências contingencialmente, produzindo sentidos que não podem ser dados a 

priori me junto ao coro que indaga: “Como lidar com as demandas por igualdade e diferença? Que 

tipo de decisões o espaço-tempo do currículo está a nos solicitar?” (MACEDO, 2006, p. 294).  

Como sugere Derrida (2012), a diferença reside na singularidade do acontecimento, da 

experiência, porque se relaciona com o outro a quem não posso programar, prever, determinar de 

antemão. Deste modo, pensar a Educação na perspectiva da diferença e da experiência, possibilita 

pensá-la sobre outras BASES, que escapem aos moldes escolarizantes da/para infância, 

argumentando acerca da impossibilidade de, diante da complexidade subscrita às experiências, 

analisar políticas curriculares com BASE nesta relação que reduz a educação ao ensino e sobre ela 

mantém um realismo que posiciona a educação como acontecimento calculado, previsto, definido. 

Não se trata, contudo, de negar ou invalidar a existência de documentos curriculares oficiais, 

como sugere Frangella, “essa é uma produção que se dá no atravessamento de múltiplos contextos 

que se interconectam e põe em disputa a produção de sentidos para a prática pedagógica.” (2016, 

p.164). O caminho é, portanto, pensar, diante do já instituído, as negociações internas, articulações 

locais e as relações de poder que compõem a própria escola. A escola como campo de luta funda-se 

numa compreensão de currículo como prática cultural, fortalecendo o discurso de cultura como 

processo de significação e o distanciando de uma perspectiva de reprodução de uma cultura 

dominante, na medida em que as articulações e negociações se dão a partir de um olhar para a 

diferença.  

Evidencia-se, portanto, o quanto a institucionalização de uma Base Nacional Curricular 

Comum aponta para um processo educativo que pressupõe o monitoramento das práticas 

pedagógicas e o acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, 

fundamentado na “observação sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de suas ações 

para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a fim de aperfeiçoar ou corrigir suas 

práticas, quando for o caso.” (BNCC, 2017, p. 35). Nessa lógica, tal qual nos sugere Lopes (2018), 

a BNCC é concebida para suprir o que falta à escola, ao docente, às práticas e nesse sentido “quanto 

mais se deseja afirmar o valor da BNCC, mais se significa a escola” (LOPES, 2018, p. 25). 

Neste jogo de significação do que deve ou não ser ensinado/aprendido, desconsidera-se que 

a institucionalização destes conhecimentos não garante uma distribuição igualitária dos mesmos, na 

medida em que estes não são apenas lidos, mas traduzidos e constantemente ressignificados. 

Vemos, no entanto, mesmo diante da impossibilidade de constituição de uma homogeneidade 
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curricular, a insistência na manutenção de um projeto unificador sob o argumento de investimento 

na qualidade da educação. 

 A defesa de um currículo como experiência não significa que não há aprendizagem e 

desenvolvimento, no entanto, a existência de um currículo e a definição de parâmetros não pode 

significar engessamento de fronteiras, mas a possibilidade delas plasticamente se 

desfazerem/refazerem no fluxo da significação, na possibilidade de um currículo como 

acontecimento. 

 Nesse sentido, a questão da formação docente emerge como uma das temáticas cujo desafio 

de pensar a Educação Infantil sobre outras bases, evidencia e potencializa as diferenças nas relações 

com “o outro”. Ao problematizarmos a formação de professores e um olhar para uma infância 

descolonizada, observo esses dois como processos interconectados, nesse contexto, pensar a 

Educação Infantil enquanto etapa da Educação Básica, a constitui como prática de diferir no espaço 

escolar, mobilizando e deslocando saberesfazeres institucionalizados nas políticas de produção 

curricular. 

OUTROS ITINERÁRIOS POSSÍVEIS... 

A institucionalização de políticas de centralização curricular, leis de obrigatoriedade de 

matrícula para crianças de quatro anos de idade na pré-escola, entre outros mecanismos, nos sugere 

um possível resgate a uma “tradição” que se fundamenta na existência de conteúdos e de 

expectativas enquadradas em etapas de desenvolvimento. A garantia de direitos a uma educação 

pública e de qualidade que ratifique o direito de aprendizagem, se esvazia de sentido, quando, na 

busca pela redução das desigualdades, promove-se uma definição de currículo numa perspectiva 

hierárquica de conteúdos que devem ser aprendidos e elimina-se a diferença.  

O argumento de que a existência de uma Base apenas “embase” o trabalho a partir da 

fixação de objetivos, nos faz questionar tal posicionamento, na medida em que compreendemos que 

esta normatividade, ainda que não estabeleça um manual de “como fazer”, silencia debates sobre 

políticas no sentido de democratização e valorização da diversidade, cedendo voz a um projeto 

unificador que aponta para as tendências de uniformização/centralização curricular e 

responsabilização de professores e gestores. 

É importante destacar que não me posiciono aqui a partir de radicalismos, ou seja, não se 

trata de uma posição que destitui todo o documento de possibilidade de significação, no entanto, 
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contrária à ideia de uma centralização curricular, a maior preocupação que me engaja nesse debate é 

a perspectiva da diferença, uma vez que a política de estabelecer uma base nacional e comum para 

os currículos produz um único significado para o currículo. Nesse sentido, há que se arguir: O que 

cabe na base? Que saberes podem ser considerados básicos, em detrimento de outros? Quem é o 

sujeito para qual a base se elabora?  Em um currículo comum a todos, qual o espaço possível para a 

experiência manifestação das experiências dos adultos e crianças? 

Me coloco, como professora, diante desta perspectiva em que a adoção do imprevisível não 

tira a responsabilidade da decisão e não nos coloca frente ao imobilismo. Por outro lado, faz-nos ver 

que abrir-se ao conhecimento é investir na formação como possibilidade de acesso ao máximo 

possível, não como forma de antever, mas como orientação para as decisões. (LOPES, 2018).  

Caminho ante a ideia de poder pensar o currículo como encontro, sem consenso pleno, mas 

em um constante processo de (re)significação e negociação. Questionar uma produção comum 

curricular a todos permitiu desviar o caminho para   significar de forma singular as experiências, 

assim evidenciando e articulando sentidos possíveis para o currículo, para a infância e para a 

docência ainda que de forma provisória e contingencial. 
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Resumo 

Ao tematizar a relação entre currículo e Educação Infantil, a partir da retomada de políticas curriculares 
desenvolvidas nas últimas décadas, problematizo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
Educação Infantil, promulgada em 2017 que tal qual se propõe para as outras etapas, ainda que 
atentando para as suas especificidades, traz a indicação de aprendizagens consideradas essenciais, numa 
lógica que reduz educação ao ensino. Na medida em que evidencio o entendimento de políticas de 
currículo como produção político-discursiva, reforço o argumento de que a partir das negociações e 
disputas é que os sentidos e interesses se hibridizam na formulação curricular, evidenciando sua 
condição de processo político inacabado. Objetivo discutir as significações produzidas a partir da 
proposição da BNCC como políticas de centralização curricular, inquirido os significados para o 
currículo, para a Educação infantil, e para a formação. Apoiada em aportes teóricos que me ajudam a 
compreender o professor como curriculista, desafiando a lógica escolar da previsibilidade, da 
materialização e reificação do currículo, questiono a produção de políticas curriculares como estratégias 
de hegemonização. A interlocução com Lopes e Macedo, me permite interpelar o currículo como 
artefato cultural. Apoiada nos estudos pós-estruturais organizo, então, uma posição teórica de currículo, 
defendendo a política de currículo como cultura. O currículo é assumido como enunciação cultural, 
como prática discursiva em espaços de negociação e articulação de múltiplos sentidos. Assim, coloco 
em debate os sentidos quanto a definição prévia das experiências e em diálogo com Derrida (2010) 
advogo em favor de outros sentidos, na defesa da experiência como acontecimento alteritário. 

Palavras-chave: Políticas curriculares; Educação infantil; BNCC; Experiência-formação de 
professores. 
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Resumo 

O presente painel traz como objetivo central problematizar e debater algumas questões referente ao 
papel do currículo dentro do espaço escolar. As pesquisas de mestrado apresentarão dados relevantes 
sobre a utilização do currículo na dinâmica da sala de aula. O primeiro trabalho traz como resultado 
que o exercício do currículo pode levar a práticas monoculturais ou interculturais que, dentro do 
universo plural dos alunos, pode favorecer situações indisciplinares quando não se identificam com os 
conteúdos escolares ou levar à práticas dialógicas interculturais que favoreçam a construção de uma 
cidadania crítica. O segundo trabalho traz uma reflexão acerca da Educação em Saúde problematizando 
o modo como vem sendo ensinado temas relacionados à saúde na educação básica. O olhar se voltou 
para o currículo da disciplina escolar Ciências proposto pela Secretaria de Estado de Educação do Rio 
de Janeiro. Neste sentido, busca-se analisar os sentidos de saúde presentes no Currículo Mínimo do 
Estado do Rio de Janeiro para esta disciplina da educação básica. O terceiro trabalho apresenta a 
importância do recurso didático lúdico na EJA (Educação de Jovens e Adultos) em três turmas 
multisseriadas. A fim de dinamizar o currículo do ensino de Filosofia, oferecendo aos alunos formas 
variadas de aprendizagem, foi construída uma sequência didática para as aulas de Filosofia por meio da 
elaboração de um jogo filosófico. 

Palavras-chave: Práticas Curriculares; Indisciplina; Palavra-chave 3; Palavra-chave 4; Palavra-chave 5. 

INDISCIPLINA, CURRÍCULO E CULTURA: PERTENÇA E CONFLITO NO COTIDIANO 

ESCOLAR  

Rosane Barreto Ramos dos Santos – FIOCRUZ/ RJ 

INTRODUÇÃO 

Questionamentos acerca do papel da educação continuam a reverberar pelos corredores 

escolares e na sociedade. O contínuo desinteresse dos alunos pela sala de aula; os aspectos 

comportamentais e as questões culturais e sociais; a preocupação com currículos e conteúdos que 

ainda não refletem a diversidade cultural dos alunos; a falta de identidade entre aluno e escola 

podendo gerar conflitos e exclusões. Essas são algumas interrogações que desafiam um fazer 

pedagógico diversificado e exitoso e que, portanto, foram amplamente investigadas durante a 

pesquisa. 

Para respondermos tais inquietações, a pesquisa trouxe como objetivos: identificar as 

impressões de professores e alunos de duas escolas da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu 

sobre a indisciplina discente a diversidade cultural e a influência do currículo; observar os atos de 

indisciplina discente que ocorrem no ambiente das escolas pesquisadas e seus desdobramentos e 

problematizar possibilidades de realização de diálogos interculturais na educação básica e seus 

possíveis impactos na dinâmica das relações entre professores e alunos em sala de aula.  
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Para respaldar tal investigação, utilizamos como elementos a relevância do currículo e 

conteúdo, a legislação que embasa práticas educacionais que podem conduzir ao monoculturalismo 

ou a interculturalidade e a relação das diferentes identidades dos sujeitos no campo educacional que 

podem levar os indivíduos a se envolverem em conflitos e em comportamentos indisciplinares, por 

vezes, excluindo-os do sistema educacional. 

Diante do cenário apresentado, com suas hipóteses e objetivos propostos, levantamos o 

seguinte problema de partida: Como compreender as relações entre a indisciplina discente, a 

diversidade cultural e currículo no espaço escolar para contribuir com um ensino mais democrático? 

Utilizando-se a seguinte pergunta de partida, podemos problematizar e analisar os aspectos culturais 

pertinentes à indisciplina na escola, oferecendo aos docentes, por meio desta pesquisa, um material 

pedagógico que possa alavancar práticas de ensino mais igualitárias e plurais. 

INDISCIPLINA, CULTURA E CURRÍCULO: BUSCA DE PRÁTICAS EDUCATIVAS QUE 

PROMOVAM A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS SUJEITOS 

As relações estabelecidas no interior do espaço escolar não podem restringir nossos olhares 

de maneira superficial sobre professores e alunos e na atividade fim que se configura em um 

processo de ensino-aprendizagem exitoso. Diversa em suas estruturas, projetos e sujeitos, a escola é 

um lócus onde as mais variadas esferas sociais e culturais se encontram.  

Por meio de normas, planejamentos, princípios, práticas e objetivos, a escola constrói seus 

próprios ideais de cultura. Mas que cultura é essa?  O que ela contempla? O que ela descarta? De 

que forma a indisciplina discente se implica nessa relação? Em quais bases curriculares estão 

assentadas? Com efeito existe um amplo debate acadêmico, no qual autores como (Candau, 2008; 

Forquin, 1993; Moreira, 2012; Santos, 2016; Walsh 2009) apontam a cultura da escola como uma 

esfera autônoma e por vezes, excludente. 

Cultura, identidade, diferença fazem parte da constituição dos indivíduos tanto como seres 

humanos, protagonistas de suas próprias histórias ou influenciados pelas histórias dos outros. A 

troca de informações e o convívio com os pares também influenciam em nossa construção social. 

Se nesse percurso, a partir de um determinado momento de sua história quanto sujeito social, a 

educação começa a fazer parte de sua vida, é correto afirmar que seus elementos culturais adentram 

consigo os espaços escolares. Portanto, não se pode conceber uma educação desvinculada dos eixos 

culturais (CANDAU, 2008). 
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Temos aí então, o que segundo Forquin (1993) se constitui como “cultura da escola” e 

“cultura na escola”.  A primeira delas define os padrões normativos, curriculares e político-

pedagógicos da instituição e a segunda, os modos pelos quais os indivíduos se identificam com a 

socialização e o ensino que ocorre nesse espaço. Nesse sentido, a cultura da escola pode tanto 

silenciar quanto se manifestar acerca da igualdade e da diferença que está presente na escola, nas 

inter-relações que são construídas pelos sujeitos e suas culturas.  

O grande desafio da escola está em fazer com que a sua própria cultura dialogue com as 

culturas que os alunos trazem consigo, fazendo com que o seu espaço seja produtivo, crítico e 

cidadão. A escola precisa, pois, redesenhar a sua cultura tendo em vista as urgências democráticas 

que lhe são feitas. 

Nesse sentido, podemos concordar com Caldeira (2007) quando ela afirma que a não 

identificação do sujeito com a proposta prescrita nos currículos escolares, pode favorecer situações 

indisciplinares. Essa manifestação de insatisfação, exclusão ou insubordinação, que tanto vem 

desconstruindo o trabalho acadêmico e escolar vem desafiando professores para um novo olhar 

sobre o fazer pedagógico incluindo os diferentes personagens que se encontram na sala de aula. 

Apesar desse cenário recorrente e que não favorece práticas pedagógicas diversas, podemos 

retirar aspectos positivos das atitudes indisciplinares se considerarmos que elas apontam para que 

mudanças sejam efetivadas. Como podemos observar, todo movimento pedagógico desenvolvido 

pela escola tem uma intenção, um objetivo a ser atingido. 

Resta-nos avaliar se tais ações contribuem para a manutenção do status quo ou emancipação 

social de seus alunos. Projetos, planejamentos, atividades curriculares e conteúdos desenvolvidos ao 

longo do ano letivo podem corroborar tanto para homogeneização dos indivíduos quanto para uma 

educação de qualidade que, segundo Moreira (2012), “[...] incentiva um processo contínuo de 

interação e de inovação, centrado na criatividade dos professores e das escolas e na sua capacidade 

para, constante e coletivamente, definir, avaliar e retificar o processo pedagógico”. (p. 182).  

Nessa direção, as propostas curriculares planejadas pela equipe técnico-pedagógica e 

operacionalizadas pelo corpo docente através dos conteúdos programáticos, precisam se 

sistematizar entre dois caminhos: (re)produção de bases monoculturais ou o desafio intercultural, 

valorizando a heterogeneidade e as vivências de mundo dos sujeitos, dialogando com e sobre as 

diferenças dentro das práticas pedagógicas oferecidas pela escola, contemplando conteúdos e 

construindo experiências novas com todos. 
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O modelo monocultural de escolarização no qual nosso sistema educacional está alicerçado 

contribui para a compreensão errônea das palavras igualdade e diferença, no qual todos os 

indivíduos deveriam incorporar a mesma forma de aprendizagem em meio a padrões de 

conhecimentos estereotipados, sem levar em consideração os diferentes sentidos que a palavra 

igualdade pode carregar (CANDAU, 2012a). 

Dessa forma, podemos afirmar que pensar interculturalmente um currículo não se configura 

como tarefa de fácil execução. Requer sensibilidade para com o direito da valorização da cultura do 

outro, proatividade, dinamismo e reflexão, “na análise crítica de documentos oficiais” (MOREIRA, 

2013, p. 550) e na pré-disposição para estabelecer diálogos entre as culturas que sejam livres e 

mutuamente construtivos. 

Pensar que “temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a 

ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2016, p. 155), faz-nos ir ao 

encontro da interculturalidade, buscando um currículo que estimule a heterogeneidade. Portanto, as 

práticas pedagógicas não podem estar acampadas no discurso monocultural e homogêneo que 

frequentemente habita as ações em sala de aula. Corpo docente, equipe técnico-pedagógica 

precisam se empenhar para o desenvolvimento de um novo olhar que valorize as identidades dos 

indivíduos. 

Nesse sentido, é possível pensarmos estratégias curriculares e de conteúdos que minimizem 

ou acabem com os danos causados pela indisciplina discente. Devemos considerar a importância do 

docente na construção desses princípios democráticos para que sejam estimulados novos fazeres 

educacionais. Antes de mais nada, o professor precisa estar disposto à mudança, sabendo que o 

pensar e o agir diversamente, vai exigir do docente um pouco mais de esforço e de conhecimentos 

sobre diferentes práticas educativas para mergulhar em procedimentos deveras desafiadores.  

METODOLOGIA  

Os conceitos abordados se configuraram como elementos norteadores para subsidiar a 

pesquisa que se sustentou sob três eixos principais: indisciplina, currículo e interculturalidade. A 

observação, coleta e análise dos dados ocorreram em duas escolas da cidade de Nova Iguaçu, no 

estado do Rio de Janeiro, zona conhecida como Baixada Fluminense, que abrange em sua grande 

maioria a classe social baixa.  
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Além da observação sistemática das situações em sala de aula e análise do livro de 

ocorrências (determinantes para a seleção de alunos indisciplinados para participarem da 

entrevista), foram convidados professores que já tenham vivenciado situações de indisciplina e 

conflito ao longo de seu fazer docente. Cinco professores e quinze alunos de cada escola observada, 

perfazendo um total de dez docentes e trinta discentes dos 7º e 9º anos do ensino fundamental, 

compuseram a representação que contribuiria com parte da coleta de dados.  

As observações aconteciam duas vezes por semana e tinham a duração de uma hora para 

cada turma selecionada. A empiria da pesquisa aconteceu durante as aulas das disciplinas de 

matemática, língua portuguesa, geografia e ciências. Essa observação se estendeu por um período 

de oito meses. 

Foi adotado um enfoque teórico-metodológico embasando os conceitos acerca da 

indisciplina, do currículo e da interculturalidade por se entrelaçarem neste projeto de pesquisa, 

aproximando ações e sujeitos que se desdobram nos contextos sociais chegando até a escola.   

Nessa direção, a abordagem sistemática qualitativa-descritiva respondeu a essas condições, 

uma vez que se preocupou com o “universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2016, p. 20) além das relações estabelecidas pelos 

sujeitos envolvidos na investigação em sua capacidade de elaborar conhecimentos e de produzir 

práticas para intervir nos problemas que identificam.  

A observação dos sujeitos no desempenho de suas funções não se restringiu ao espaço da 

sala de aula. Foram observados os alunos e professores em ambientes extraclasse nas interações que 

eram traçadas no decorrer de atividades no horário do intervalo, nos corredores, na sala de 

orientação educacional e onde mais pudessem ser identificados atos indisciplinares e seus 

desdobramentos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Havia um problema visível com o espaço físico das salas de aula de ambas as escolas. A 

distribuição dos alunos se apresentava maior do que a quantidade de carteiras disponíveis e do que 

área espacial que poderia ser ocupada. Como resultado dessa má distribuição, a circulação de 

alunos e professores era limitada, impedindo uma aproximação física e até mesmo de diálogos entre 

professores e alunos.  
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Com esse cenário sendo acompanhado de perto, era fácil perceber o visível desinteresse dos 

alunos e a apatia dos docentes diante do esforço de se trabalhar em situações precárias que 

dominavam o espaço da sala de aula. Soma-se a isso, um currículo engessado em procedimentos 

monoculturais e tradicionais que pouco refletiam a realidade daqueles alunos.  

Além de conteúdos voltados para a aquisição de conhecimentos que respondessem aos 

interesses das diretrizes de um sistema educacional homogêneo, os professores se sentiam 

incomodados e em alguns momentos irritados por não terem o material didático suficiente para ser 

utilizado pela turma.  

A escassez de livros didáticos (não havia um montante que pudesse ser usado por todos os 

alunos) e a falta de acesso a instrumentos alternativos para a  construção de conhecimentos, 

restringia a atuação dos professores a aprendizagem de teorias por meio de cópias de textos e ao 

preenchimento de questionários para memorizar os conteúdos para as provas.  

Não havia uma identificação dos alunos com o espaço escolar, pertencer a esse espaço, 

significava o cumprimento da obrigação de estar matriculado e frequentar a educação básica. Não 

podemos deixar de mencionar que havia professores inclinados a tornar o fazer pedagógico mais 

interessante aos alunos através de atividades pedagógicas diferenciadas. Porém, seu ângulo de 

alcance ia de encontro com os conteúdos previstos nos currículos prescritivos que limitavam seu 

nível de atuação.  

Se foi observado a falta de identificação dos alunos com grande parte do que era proposto no 

processo de ensino-aprendizagem, foi possível também constatar que a energia não aproveitada 

desses alunos, se canalizava em comportamentos indisciplinares e até mesmo violentos entre eles e 

entre eles e seus professores. Desrespeito aos docentes, trocas de ofensas e o uso de palavras de 

baixo calão eram frequentes em suas formas de se relacionarem. Questões envolvendo raça, etnia e 

religião eram frequentemente usadas como forma de agressão verbal e que por vezes se convertiam 

em agressão física.  

Além da observação em sala de aula e dos espaços extraclasse,  outro instrumento de 

investigação utilizado, a análise de documentos como o projeto político pedagógico e o livro de 

ocorrências da escola, puderam auxiliar no entendimento de como as propostas educacionais são 

previstas em suas teorias e efetivadas na prática e em como a indisciplina se desdobra nos 

relacionamentos entre alunos e entre esses e seus docentes.  
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O projeto político pedagógico (PPP) de ambas as escolas investigadas demonstrava 

preocupação com a formação integral dos alunos no desenvolvimento de suas potencialidades que 

não se restringiam à aquisição de conteúdos, mas também ao exercício do reconhecimento do outro 

trabalhando habilidades sociais de conhecimento e valorização das diferenças sem excluir ou 

diminuir os sujeitos, haja vista o contexto socioeconômico dos discentes que pode desenvolver 

baixa autoestima nos alunos.  

Também estava previsto em sua política o estímulo ao diálogo e a troca de informações 

favorecendo experiências positivas em direção à valorização do relacionamento humano e dessa 

forma, proporcionar um ensino que estimulasse a consciência crítica da realidade do educando 

dentro da comunidade escolar em direção ao respeito mútuo e o pleno exercício da cidadania, 

formando cidadãos capazes de atuar de forma autônoma na sociedade.  

É importante pontuar que essa proposta só se efetivará com práticas em consonância com a 

visão intercultural crítica de Walsh (2009) e Santos (2016) valorizando-se igualdades, diferenças e 

identidades sem invisibilizar ou silenciar os sujeitos (CANDAU e RUSSO, 2010), alicerçada em 

bases dialógicas com e sobre as diferenças, defendido por Candau e Moreira (2008), Forquin 

(1993), Walsh (2009), Santos (2016) preocupando-se com a diversidade cultural que interfere de 

maneira expressiva no processo de ensino-aprendizagem. 

O livro de ocorrências, segundo documento analisado, apontava que os pressupostos 

desenhados no PPP, ainda tinham um longo caminho a ser percorrido até atingirem seus objetivos. 

Uma das observações que respalda essa afirmação se referia ao diálogo que se encontrava ausente 

na sala de aula, devido à grande incidência de mal-entendidos entre alunos e entre professores e 

alunos que se estendiam às atitudes violentas.  

Reclamações acerca da discriminação racial através de apelidos como cabelo “pixaim”, 

“neguinha”, eram recorrentes, sem contar os inúmeros relatos de intolerância religiosa, de 

discriminação contra alunos deficientes e agressões verbais contra professores. Dentro desse relato, 

podemos refletir que não é possível desvincular a nossa construção enquanto sociedade, uma 

colonização baseada na escravidão e descaracterização do outro, do que acontece no espaço escolar 

que se perpetua nos discursos sociais até os dias atuais. 

Nesta seara, o currículo pode nortear professores, alunos e equipe técnico-pedagógica na 

elaboração de estratégias que não discriminem os sujeitos e que lutem contra as diferenças impostas 

pela classe hegemônica. Isso pode colaborar para que situações como a que foi relatada, onde um 

indivíduo ofende o outro da mesma raça não sejam recorrentes na escola. 
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A empiria contou ainda com a entrevista de docentes e discentes que externalizaram suas 

opiniões e seus sentimentos acerca da indisciplina, do currículo e de conteúdos, do reconhecimento 

das diferenças culturais presentes na escola, da violência discente e da exclusão dos sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem.  

A maior parte dos entrevistados acredita que o relacionamento entre docentes e discentes 

deve ser embasado no diálogo, na troca de experiências e no estabelecimento de limites que 

dinamizem uma interação saudável, pois para a grande maioria, a indisciplina pode estar ligada a 

falta de condições da escola em lidar com a diversidade e em consequência, os alunos já não veem 

mais utilidade na própria escola. 

Ainda foi verificado que a diversidade cultural que os alunos trazem para dentro da escola, 

quando não é reconhecida e/ou valorizada pode contribuir para que situações de indisciplina e 

violência aconteçam, atitudes que foram vividas ou presenciadas pela grande maioria dos 

entrevistados que apontam o diálogo como uma importante ferramenta na construção de processos 

inclusivos que não discriminem nem subalternizem os indivíduos.  

O currículo se configura como outra valiosa ferramenta de desconstrução do 

monoculturalismo impregnado nos conteúdos e nos planejamentos educativos que de maneira 

superficial tentam contemplar a diversidade sócio-histórico-cultural trazida pelos alunos. Nesse 

sentido, os docentes apontam que esse pode ser um fator para que comportamentos indisciplinares 

sejam tão recorrentes no espaço escolar.  

Os discentes entrevistados apontaram caminhos para que o fazer pedagógico aproxime a 

teoria da realidade vivenciada por cada um deles. Aulas mais dinâmicas, redução da quantidade 

excessiva de teorias e mais espaço para que momentos de diálogo sejam construídos de forma 

heterogênea e não seguindo os ideais homogêneos das aulas presenciadas que distanciam o aluno de 

um efetivo processo de ensino-aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda a investigação aqui apresentada possibilitou a identificação de diversas situações nas 

quais a indisciplina docente e a violência escolar está interligada, nos levando a compreender que 

esses atos não se encerram em questões comportamentais em si, mas, pode estar relacionada aos 

aspectos culturais, à dificuldade de a escola lidar com as diferenças e aos aspectos curriculares 
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homogêneos que não auxiliam alunos a estabelecerem relações social-político-educacionais entre os 

sujeitos que cotidianamente compõem esse espaço.  

A presente pesquisa procurou nexos entre os episódios de indisciplina observados e o 

movimento cultural da escola buscando um olhar diferenciado dos atores que a compõem, ouvindo 

e dando voz para que tanto docentes quanto discentes pudessem expressar suas opiniões e seus 

anseios que advêm das práticas e das vivências em sala de aula.  

Ao longo da observação sistemática, análise de documentos e das entrevistas podemos 

verificar que tanto a sala de aula, o currículo quanto a política educacional representam o processo 

educativo que temos e aquele que almejamos desenvolver para contemplar a diversidade sócio-

histórico-cultural existente em sala de aula.  

Nessa perspectiva, podemos continuar padronizando esses espaços limitando a 

aprendizagem a transmissão de conteúdos, homogeneizando seres e saberes ou utilizar elementos da 

interculturalidade, desenvolvendo conhecimentos, lutas e embates sociais e culturais tendentes a 

ideias e atitudes democráticas que se constroem em conjunto: docentes e discentes partícipes ativos 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Durante a empiria foi possível constatar a relevância do currículo no trato da igualdade e da 

diferença presentes no espaço escolar e de que forma os nortes apontados por ele podem fazer 

emergir um ambiente propício às aprendizagens relevantes à formação dos estudantes ou fomentar 

situações indisciplinares quando não corresponde às expectativas dos sujeitos na sala de aula 

podendo levar os alunos à exclusão e ao fracasso escolar.  

É importante frisarmos a lacuna de práticas dialógicas ressaltada tanto por professores 

quanto por alunos. O excesso de teorias e o pouco tempo para reflexão não favorecem um 

aprendizado significativo, de respeito à diversidade e que desperte o interesse dos alunos, 

minimizando os comportamentos indisciplinares.  

Portanto, a indisciplina pode servir como aliada do processo de ensino-aprendizagem, 

convidando o sistema educacional para rever seus conceitos sobre a diversidade cultural, se 

configurando como uma importante ferramenta de reflexão e deliberação fazendo emergir uma 

visão intercultural nas práticas escolares como princípio norteador da agenda político-pedagógica 

da escola.  

O diálogo tão desejado ao longo das entrevistas com os professores e alunos pode ser o 

caminho mais apropriado para podermos (re)descobrir nossas identidades escondidas nas práticas 
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monoculturais homogêneas. Dialogar com e sobre as diferenças, pode minimizar ou eliminar as 

situações de indisciplina e violência no contexto escolar.  

Perceber que igualdade não é sinônimo de homogeneidade, mas, de luta para ser igual na 

diferença sem que esta diminua, e que diferença não é sinônimo de desigualdade, mas é o direito de 

ser diferente sem que isso minore sua constituição humana e cultural, podem se configurar em 

importantes passos em direção a uma democracia de fato e de direito.  

Lecionar não se configura em tarefa fácil, muito menos o ato de aprender o é. Cada ator 

protagonista da escola tem seus desafios a superar. Somente um trabalho em conjunto, analisando, 

(re)construindo e criticando a estrutura social e educacional vigente podemos proporcionar que a 

escola dê conta da diversidade cultural, sem exclusões e/ ou fracassos escolares. Um trabalho aberto 

a uma proposta que os emancipe e os prepare para uma efetiva e democrática cidadania.   
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Resumo 

O cotidiano escolar requer de nós uma análise das diferentes variáveis que corroboram, interferem e até 
mesmo impedem uma aprendizagem exitosa. Um dos grandes desafios ainda enfrentado, mais 
especificamente na sala de aula, é a indisciplina discente com suas causas e consequências. A discussão 
sobre o reflexo das relações de conflito no processo de ensino-aprendizagem continua preocupando 
amplamente os profissionais da educação. Estudos como o que aqui é apresentado, ressaltam a 
importância de direcionarmos a análise para a cultura e o currículo. Para compreendermos como os 
indivíduos se relacionam no convívio escolar, precisamos considerar os embates, os diálogos, as 
questões de identidade e pertença que permeiam os cotidianos escolares. Nesse sentido, as questões 
curriculares, por vezes direcionadas para um discurso monocultural acaba por desconsiderar ou não 
reconhecer que há diferentes identidades entre os alunos e que conteúdos que permaneçam com suas 
bases curriculares homogeneizantes, pode também interferir no processo de ensino-aprendizagem e 
incorrer em comportamentos indisciplinares. Para melhor compreensão de como esses fatores se 
relacionam foi desenvolvida uma pesquisa de observação sistemática qualitativa-descritiva em duas 
escolas da rede Municipal de Educação da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com o intuito de 
responder a seguinte pergunta: Como compreender as relações entre a indisciplina discente e a diversidade cultural no 
espaço escolar para contribuir com um ensino mais democrático? Tal questionamento tem se repetido 
recorrentemente nos fazeres educacionais, pois, a escola, influenciada por padrões monoculturais pode 
colaborar para que comportamentos indisciplinares intervenham no processo de ensino-aprendizagem 
conduzindo os alunos à possíveis fracassos.  

Palavras-chave: Cultura; Currículo; Diálogo; Escola Básica; Identidade. 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ENSINO E EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE DO 

CURRÍCULO MÍNIMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA DISCIPLINA ESCOLAR 

CIÊNCIAS 

Caio Roberto Siqueira Lamego – SEEDUC-RJ/ IOC-FIOCRUZ 

INTRODUÇÃO 

A interface entre ensino, práticas pedagógicas e saúde é condicionada por uma relação 

complexa e dimensionada por estruturas historicamente construídas. Em diferentes períodos 

históricos a Educação em Saúde atendeu aos interesses da concepção de saúde hegemônica para 

cada época. Neste sentido, o conceito de saúde esteve cercado por diferentes concepções, sendo elas 

comportamentalista, sanitarista, religiosa, aspectos fisiológicos de saúde/doença ou simplesmente 

no repasse de informações sem problematizar os condicionantes sociais, econômicos e culturais 

(GUSTAVO; GALIETA, 2017, VENTURI; MOHR, 2017). O início do século XX foi marcado 

pela concepção de saúde em uma perspectiva higienista, tendo nos documentos curriculares 

orientações de práticas pedagógicas voltadas para a melhoria das condições sanitárias e um olhar 

puramente curativo e individualizado, ou seja, voltado para o indivíduo e sem levar em 

considerações fatores outros que fossem além da noção biomédica. Em meados do século XX a 
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noção higienista passou a ser questionada e “[...] iniciam-se contestações à visão 

predominantemente curativa da Medicina em favor de uma visão preventiva, que considera aspectos 

ambientais e epidemiológicos no entendimento da relação saúde-doença” (MARTINS, 2019, p. 

269).   

A Educação em Saúde na escola é definida como “[...] atividades realizadas como parte do 

currículo escolar, que tenham como intenção pedagógica definida, relacionada ao ensino-

aprendizagem de algum assunto ou tema relacionado com a saúde individual ou coletiva” (MOHR, 

2002, p. 41). Instituído pelos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema transversal, o ensino da 

saúde foi reformulado como proposta a ser desenvolvida em diferentes disciplinas escolares, 

buscando ampliar a visão dos conteúdos e romper o isolamento disciplinar. Contudo, 

tradicionalmente os conteúdos relacionados à saúde estão intimamente associados ao componente 

curricular das disciplinas escolares Ciências e Biologia e ainda ensinado na dicotomia saúde e 

doença, ou seja, em uma dicotomia entre o normal e o patológico (CANGUILHERM, 2009) sem 

considerar outros condicionantes que podem influenciar no estado de bem estar do sujeito. Segundo 

Canguilherm (2009) o par normal-patológico não configura conceitos antagônicos e é preciso 

desconstruir tal noção. Almeida-Filho (2011) propõe uma análise do conceito de saúde a partir de 

uma reflexão crítica que envolva dimensões filosóficas, científicas, tecnológicas, políticas e 

práticas. Sousa et al. (2019, p. 134) apontam para a urgência do currículo escolar estabelecer metas 

para (re)conhecer a saúde em uma sentido amplo, a fim de romper com a perspectiva puramente 

biomédica e passar a “[...] reconhecer as inter-relações existentes entre o desenvolvimento científico 

e o tecnológico e os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais que influenciam as 

condições de saúde”. A partir do olhar comprometido com estas demandas que permeiam o campo 

da saúde a pergunta que direciona esta investigação é: Como o tema saúde está prescrito no 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro (CMRJ) para na disciplina escolar Ciências? 

O CMRJ (2012) foi criado com o objetivo de superar o baixo rendimento da rede estadual 

no resultado do IDEB no ranking de 2009/2010, sendo formuladas estratégias para a unificação do 

currículo para as escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro (LAMEGO et al., 2016). Proposto em 

fevereiro de 2011, o CMRJ traz uma nova abordagem para o currículo das disciplinas escolares 

visando, segundo Liao (2014, p. 80) com objetivos de “[...] assegurar através de conteúdos 

selecionados ou considerados funcionais, proporcionar uma educação de qualidade e uma 

criticidade instituída ao estudante”. Para Pereira e Oliveira (2014) as mudanças ocorreram mais a 

nível gerencial do que pedagógico, pois havia a necessidade de atingir metas como a diminuição de 
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reprovações de alunos e diminuição da evasão escolar (NASCIMENTO, 2013). Vale ressaltar que 

esta proposta atendia a interesses na época da avaliação externa SAERJINHO, que até 2015 

avaliava o 5º, 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio. Cabe informar 

que com a instituição em 2012 do CMRJ observa-se que alguns conteúdos da disciplina escolar 

Ciências foram silenciados, pois não constam na proposta currículo vigente.    

Entendo a relevância do tema na educação básica, este estudo tem por objetivo identificar e 

refletir sobre os sentidos de saúde presente na disciplina escolar Ciências presente no Currículo 

Mínimo do Estado do Rio de Janeiro. 

METODOLOGIA 

A pesquisa teve abordagem qualitativa que se caracteriza por investigar o universo dos 

significados, motivos e aspirações presentes onde um grupo sociocultural está inserido, 

possibilitando, assim, interpretar a “[...] produção humana no mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade” (MINAYO, 2019, p. 21). Bogdan e Biklen (1994, p. 49) 

aproximam-se da ideia defendida pela autora citada anteriormente ao proporem que a pesquisa 

qualitativa tem potencial para estabelecer com o pesquisador “[...] uma compreensão mais 

esclarecedora do objeto de estudo”. Segundo Silveira e Córdova (2009, p. 32) a pesquisa qualitativa 

“[...] preocupa-se, portanto, com os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”.    

O instrumento de construção de dados foi a análise documental. Segundo Cellard (2008, p. 

297) considera-se documento “[...] todo texto escrito, manuscrito ou impresso, registrado em papel 

(...) que são exploradas – e não criadas – no contexto de um procedimento de pesquisa”. Dessa 

forma, o autor considera como documento qualquer registro do passado que sirva como testemunho 

para entender os fenômenos atuais. Para Gil (2012, p. 45) este tipo de análise “[...] vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou eu ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos de pesquisa”. Este trabalho debruça-se sobre um arquivo governamental que 

orienta ações pedagógicas da disciplina escolar Ciências como referenciais para a atuação em 

escolas públicas estudais do Estado do Rio de Janeiro. A análise documental foi realizada com base 

no Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para a disciplina escolar Ciências (2012). 

Para Cellard (2008) a análise de um documento possibilita esclarecer determinadas situações 

a partir de um olhar crítico, que o autor denomina como primeira fase da análise documental ou 
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análise preliminar que está estruturada em cinco dimensões: o(s) autor(es), o contexto, a 

confiabilidade, a natureza e a lógica interna do texto (Quadro 1). 

Após sucessivas leituras do documento curricular, as categorias foram criadas a partir do 

método de análise de conteúdo (BARDIN, 2016). As categorias de análise foram elaboradas a partir 

da similaridade das mensagens presentes no CMRJ (JACOB, 2014). A unitarização permitiu 

categorizar as mensagens por sentidos que emergiram das informações presentes no documento 

analisado (BARDIN, 2016, MORAES, 1999). Foram construídas pelo método de análise de 

conteúdo de Bardin (2016, p. 135) as unidades de registro que são “[...] unidades de significação 

codificada e correspondendo ao segmento de conteúdo considerado unidade base” e as unidades de 

contexto que se referem à “[...] compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao 

segmento da mensagem” que permite compreender “[...] a significação exata da unidade de 

registro”.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As categorias de análise foram identificadas a partir das leituras das habilidades e 

competências norteadoras dos anos finais do Ensino Fundamental para a disciplina escolar Ciências. 

O quadro a seguir sistematiza as unidades de registro e suas respectivas unidades de contextos 

(Quadro 2). 

A unidade de registro identificada como qualidade ambiental está presente em habilidades e 

competências do 6º e 7º, pois se refere ao sentido da saúde como reflexo de ações que prejudicam o 

ambiente. A seguir destacam-se alguns trechos do documento que justificam esta categoria: 

Levantar os principais problemas ambientais de sua comunidade escolar e entorno – 6º 

ano – CMRJ, 2012. Perceber, utilizando material de pesquisa, o momento atual do 

planeta – causas, consequências e estratégias de sobrevivência – 6º ano – CMRJ, 

2012. Compreender a relação existente entre o retorno de certas doenças como dengue 

e cólera e o cuidado individual, coletivo e governamental com o ambiente – 7º ano – 

CMRJ, 2012. 

Os dados mostraram que o documento aborda com esta unidade de registro uma visão mais 

ampla sobre o conceito de saúde, pois o mesmo orienta práticas pedagógicas que intervenham em 

aspectos locais até chegar a ações coletivas. Logo, é possível compreender que sinaliza para a 

reflexão sobre questões que vão para além de processos fisiopatológicos, ou seja, abordam questões 

econômicas, sociais, política e a crise ambiental. Mohr e Venturi (2013) sinalizam a necessidade de 
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formação continuada para professores, a fim de que seus conhecimentos “[...] ultrapassem os 

aspectos morfo-fisiológicos envolvidos no processo saúde-doença, bem como aqueles conceitos 

relativos à área da Didática das Ciências”. Para Martins (2019) as tentativas de inserção de um 

currículo mais integrado e atento a reflexões críticas sobre a intervenção de políticas públicas são 

necessárias para orientar novas abordagens sobre o as questões de saúde na escola. 

A análise do currículo para o 8º ano do Ensino Fundamental revelou uma abordagem 

baseada na ação preventiva e curativa, ou seja, estabelecendo com clareza a dicotomia saúde-

doença. São apresentados a seguir trechos do documento que justificam esta categoria de análise:  

Pesquisar e descrever uma situação-problema local na área de saúde – 8º ano – CMRJ, 

2012. Reconhecer a possibilidade de prevenir doenças sexualmente transmissíveis e 

evitar a gravidez na adolescência – 8º ano – CMRJ, 2012. 

Os trechos do documento analisado evidenciam uma abordagem estritamente voltada para o 

olhar biomédico, onde a prevenção e cura recebem destaque. Venturi e Mohr (2017, p. 446) 

criticam este modelo de Educação em Saúde que privilegiam “[...] conteúdos com mero repasse de 

informação acerca de aspectos anatômico-fisiológico envolvidos nos processos de saúde-

doença/métodos profiláticos e metodologia baseada no convencimento do jovem pelo adulto”. 

Martins (2019, p. 273) ressalta a necessidade da Educação em Saúde, mesmo tendo pluralidade de 

sentidos, estarem comprometida com “[...] contextos de vida social e com práticas de tomada de 

decisão”, bem como “[...] questões sócio-científicas e temas controversos”. O currículo do 9º não 

apresentou diálogo com o tema saúde. 

CONCLUSÕES 

A abordagem de saúde no documento analisado revela sentidos atribuídos na dicotomia 

saúde-doença, porém sinalizam alguns condicionantes sociais e/ou culturais. Ressalta-se a 

importância da investigação sobre os sentidos de saúde nos currículos escolares a fim de estabelecer 

práticas crítico-reflexivas que rompam com a visão estritamente fisiopatológica da educação em 

saúde. Além disso, é fundamental a inserção de uma discussão ampla sobre condicionantes outros 

que permeiam o tema saúde no currículo da disciplina escolar Ciências, bem como em outras 

disciplinas que compõem o currículo da educação básica. Busca-se também um investimento em 

formação inicial e continuada de professores com abordagens que rompam com a visão estritamente 

biomédica dos conteúdos que perpassam o tema saúde na escola, ou seja, de modo a contribuir com 

a Educação em Saúde através de uma perspectiva crítico-reflexivo-dialógica.  
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QUADROS  

Quadro 1. Aspectos estruturantes do CMRJ (2012) segundo Cellard (2008). 

Aspectos Itens identificados 
O(s) autor(es) A Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro, formada por especialistas e professores da Rede 
Estadual de Ensino. 

O contexto Estabelecer estratégias para o desenvolvimento de um 
conjunto de boas práticas educacionais, tais quais: o ensino 

interdisciplinar e contextualizado, oferta de recursos 
adequados; a inclusão de alunos com necessidades 

especiais; o respeito à diversidade em suas manifestações; 
entre outras. Tais propostas estão alinhadas com a 

legislação vigente (DCNEB, 2013; PCN, 1998). Em relação 
às disciplinas de Ciências e Biologia, este documento reúne 
conteúdos relacionados às questões científicas, tecnológicas 

e humanas que permeiam a vida familiar, social e 
profissional. 

A confiabilidade Documento homologado pela Secretaria de Estado de 
Educação do Estado do Rio de Janeiro – SEEDUC/RJ. 

A natureza Texto estruturado a partir de foco e eixos temáticos que se 
desmembram em habilidades e competências específicas os 

diferentes bimestres. 
A lógica interna do texto O documento é estruturado em conteúdos específicos que 

atendem os quatro anos referentes ao Ensino Fundamental, 
para a disciplina de Ciências, e aos três anos relativos aos 
conteúdos do Ensino Médio para a disciplina de Biologia. 

Em relação à disciplina de Ciências, o documento é 
composto pelos seguintes eixos temáticos: 

- 6º ano: ambiente em que vivemos, qualidade ambiental e 
qualidade de vida, características dos materiais e fenômenos 

físicos e químicos; 
- 7º ano: mecanismos da evolução, diversidade dos seres 

vivos, interação entre os seres vivos e o ambiente e 
equilíbrio dinâmico do ambiente; 

- 8º ano: contextos da área da saúde, metabolismo central, 
reação do corpo à estímulos e estratégias para a manutenção 

da vida; 
- 9º ano: energia do dia a dia, combustíveis, formas e fontes 

de energia e transformação e conservação de energia. 
Fonte: Autor, 2020. 
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Quadro 2. Categorias de análise referentes às habilidades e competências presentes no CMRJ (2012) submetido ao 
tratamento analítico. 

Unidades de Registro Unidades de Contexto 
Qualidade Ambiental Refere-se às demandas socioambientais que na saúde da 

comunidade, bem como a veiculação de doenças a partir 
de ações individuais e coletivas que afetam o ambiente. 

Ação preventiva Refere-se à concepção curativa com um viés estritamente 
biomédico, bem como a prevenção do processo 

dicotômico de saúde-doença. 

Resumo 

A interface entre ensino, práticas pedagógicas e saúde é condicionada por uma relação complexa e 
dimensionada por estruturas historicamente construídas. Em diferentes períodos históricos a Educação 
em Saúde atendeu aos interesses da concepção de saúde hegemônica para cada época. O conceito de 
saúde esteve cercado por diferentes concepções, sendo elas comportamentalista, sanitarista, religiosa, 
aspectos fisiológicos de saúde/doença ou simplesmente no repasse de informações sem problematizar 
os condicionantes sociais, econômicos e culturais. Tradicionalmente os conteúdos relacionados à saúde 
estão intimamente associados ao componente curricular das disciplinas escolares Ciências e Biologia e 
ainda ensinado na dicotomia saúde e doença, ou seja, em uma dicotomia entre o normal e o patológico. 
Entendo a relevância do tema na educação básica, este estudo tem por objetivo identificar e refletir 
sobre os sentidos de saúde presente na disciplina escolar Ciências presente no Currículo Mínimo do 
Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa teve abordagem qualitativa e o instrumento de construção de 
dados foi a análise documental. A unidade de registro identificada como qualidade ambiental está 
presente em habilidades e competências do 6º e 7º, pois se refere ao sentido da saúde como reflexo de 
ações que prejudicam o ambiente. A análise do currículo para o 8º ano do Ensino Fundamental revelou 
uma abordagem baseada na ação preventiva e curativa, ou seja, estabelecendo com clareza a dicotomia 
saúde-doença. O currículo do 9º não apresentou diálogo com o tema saúde. A abordagem de saúde no 
documento analisado revela sentidos atribuídos na dicotomia saúde-doença, porém sinalizam alguns 
condicionantes sociais e/ou culturais. Ressalta-se a importância da investigação sobre os sentidos de 
saúde nos currículos escolares a fim de estabelecer práticas crítico-reflexivas que rompam com a visão 
estritamente fisiopatológica da educação em saúde. 

Palavras-chave: Educação em saúde; Saúde; Currículo; Educação Básica; Disciplina escolar Ciências. 

A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DA EJA MULTISSERIADA: INTERAÇÕES ENTRE 

FILOSOFIA E RECURSOS DIDÁTICOS LÚDICOS NAS PALAVRAS DOS PRÓPRIOS 

ALUNOS 

Gabriel dos Santos Beraldi – Firjan SESI/ IOC-FIOCRUZ 

INTRODUÇÃO 

Turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), mesmo tendo recebido nos últimos anos 

grande atenção da legislação nacional (OLIVEIRA, 2011) são, por si só, desafiantes para docentes e 

discentes, uma vez que trazem consigo peculiaridades que necessitam ser compreendidas e 
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enfrentadas. Mesmo amparados pela legislação, Souza e Cunha (2010) alertam que, em geral, 

alunos da EJA sofrem com preconceito, discriminação e críticas. Muitos deles possuem baixa 

autoestima devido a sucessivos fracassos escolares; outros, por sua vez, estão há muito tempo 

distantes da escola, além de precisarem, muitas vezes, conciliar estudo e emprego. 

Para enfrentar essa realidade é necessário que todos os envolvidos na EJA estejam atentos 

aos novos paradigmas da prática pedagógica que acenam para a necessidade de o professor, como 

mediador do conhecimento, se colocar em uma posição de conhecimento da realidade do aluno, 

dando a ele subsídios necessários para interpretar e, se for o caso, superar essa realidade de forma 

autônoma e coerente.  

 Aliada às dificuldades da EJA encontra-se a multisseriação, muito comum em áreas não 

urbanas e alvo de muitas críticas. Embora seja vista por muitos como uma forma de economizar 

recursos, uma vez que alunos de diferentes etapas são alocados em uma mesma classe, poupando 

assim a necessidade da contratação de professores para várias turmas, pode ser também enxergada a 

partir de uma perspectiva inovadora que sirva de contribuição à EJA e favoreça o processo ensino-

aprendizagem.  

Em outras palavras, classes multisseriadas podem ser uma resposta deliberada aos 

problemas da educação, bem como servir de incentivo ao professor que necessita de meios eficazes 

para atingir seu público-alvo, tais como o uso dos recursos tecnológicos disponíveis, a elaboração 

de estratégias específicas, produção de um currículo e de materiais didáticos específicos e o 

fomento à integração entre escola e comunidade (BERRY, 2010).  

Além disso, tal sistema de ensino estimula o desenvolvimento social dos alunos encorajando 

a cooperação em sala de aula.  As classes multisseriadas são, por sua própria natureza, inclusivas e, 

por isso, combinam bem com a modalidade EJA. São também simpáticas à diversidade, pois 

comportam pessoas e níveis de aprendizagem diferentes na mesma sala de aula, conforme observa 

Rosa (2008). 

Em função das peculiaridades da EJA multisseriada cabe uma reflexão acerca do currículo, a 

fim de que este seja pensado de forma direcionada a atender esta realidade. Historicamente, a EJA 

adquiriu um caráter de estudo condensado com vistas à erradicação do analfabetismo; atualmente, 

no entanto, ela passa a ser vista como uma modalidade que possui características reparadora, 

equalizadora e qualificadora. Contudo, esses pressupostos ainda não se verificam na realidade. 

Nesse sentido, Cassab (2016) traz um questionamento sobre a identidade do aluno da EJA, 
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mostrando que o professor, ao estar “ocupado” em dar conta dos conteúdos programáticos a serem 

ministrados, muitas vezes se esquece de questionar sobre a vida e os saberes do educando. 

 O presente estudo traz como objetivo principal analisar dados recolhidos através de 

entrevistas semiestruturadas com 11 estudantes de Ensino Médio da EJA multisseriada de uma 

unidade da Escola SESI-RJ, analisando as interfaces entre esta modalidade de ensino e o uso de 

recursos didáticos lúdicos na constituição do currículo de Filosofia. Para tanto, pretendemos por 

meio do percurso metodológico adotado, responder à seguinte pergunta de investigação: Como o 

uso de recursos didáticos lúdicos na EJA multisseriada pode favorecer reflexões favoráveis acerca 

do currículo da filosofia escolar? 

 A hipótese de trabalho sugere que recursos didáticos lúdicos aplicados ao currículo de 

filosofia da EJA multisseriada são favoráveis à promoção dos processos de ensino e aprendizagem. 

O presente trabalho traz, como forma de alcançar seu objetivo, a discussão acerca das interfaces 

entre a ludicidade, EJA multisseriada e o currículo da filosofia escolar.  

A LUDICIDADE COMO POSSIBILIDADE PARA O CURRÍCULO DE FILOSOFIA DA EJA 

MULTISSERIADA 

Classes multisseriadas aliadas à modalidade EJA são desafiadoras para docentes e discentes. 

Por isso, urge haver uma discussão em torno da questão da multisseriação como uma possibilidade 

de contribuição à EJA, pois permite a inclusão do aluno em um processo de ensino-aprendizagem 

que não esteja necessariamente “engessado” pelo currículo da seriação e, portanto, fragmentado.  

A prática docente em classes multisseriadas requer planejamento, empenho e conhecimento 

da modalidade. Além disso, o desafio é sempre maior quando se planeja para realidades diferentes 

em uma mesma sala de aula. O conhecimento, no entanto, não é fragmentado e a divisão curricular 

em disciplinas e etapas não deixa de ser arbitrária. 

Embora a multisseriação não seja algo nem tão novo, nem tão inédito, sua presença nas 

grandes metrópoles é bem tímida. É natural que aquilo que não é comum e conhecido cause 

estranhamento e resistência. Por isso, docentes que aceitam trabalhar em classes multisseriadas 

precisam estar abertos a receber formação adequada, sob pena de reproduzirem o que já fazem na 

seriação, o que seria um empobrecimento desta metodologia e embotaria seus efeitos. 

Nesse sentido, Tiellet et al. (2007, p. 2) pontua que 
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O aluno é o agente de seu processo de aprendizagem e ela está ligada a diversas 

características individuais tais como: seu nível de motivação, sua maturidade sócio 

emocional, sua personalidade, seu modo de perceber a realidade e o funcionamento de 

suas estruturas cognitivas, e suas habilidades, em diferentes áreas do conhecimento. 

Como forma de se aproximar dos alunos de modo a dialogar com eles através de 

aprendizagens que sejam, de fato, significativas, faz-se necessário que o professor lance mão dos 

mais diversos recursos que estejam à sua disposição a fim de obter sucesso nessa empreitada. 

Dentre os conceitos que podem ser utilizados para este fim está o da ludicidade. 

 De acordo com Mondin (2005), o ser humano é um homo somaticus, isto é, a união de 

várias dimensões que o compõe. Dentre tais dimensões, uma delas é a do homo ludens, que dá 

conta de que todo homem traz consigo uma dimensão lúdica que, explorada, manifesta a expressão 

de sentimentos e de emoções. Segundo Fortuna (2000), o prazer sempre foi execrado da sala de 

aula. Contudo, o elemento lúdico introduzido na escola, através de um jogo, por exemplo, tem por 

finalidade a aprendizagem com prazer. Sendo assim, enxergar a sala de aula da EJA como um lugar 

agradável, onde se tenha prazer de estar, é dar ao aluno uma ferramenta libertadora e a consciência 

cidadã necessária para se posicionar enquanto membro da sociedade. A esse respeito afirma Santos 

(1997, p. 12):     

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 

o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, 

prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 

comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

A utilização de recursos diversos que, ao se conjugarem com o currículo prescritivo, têm o 

potencial de promover aprendizagens significativas encontra amparo na própria Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seu artigo 38 que prevê que “os conteúdos curriculares 

na EJA deverão estar orientados para a prática social e para o trabalho, por meio de uma 

metodologia que considere o perfil desse aluno, sua maturidade e experiências anteriores” 

(BRASIL, Lei n°9.394/1996, Art. 38). Hage (2011) tece críticas ao perceber que, na prática, essa 

adaptação do currículo não acontece. Sua análise da multisseriação na educação do campo se aplica 

também à EJA multisseriada dos grandes centros, uma vez que a construção dos currículos é 

deslocada da realidade, da vida e da cultura do público-alvo dessa modalidade. Assim sendo, cabe 

muitas vezes ao docente fazer uma leitura correta da sua realidade e adaptar o currículo e o ensino, 

suprindo, assim, uma lacuna deixada pelo próprio sistema educacional. 
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 A LDBEN afirma, ainda, em seu artigo segundo, que a educação tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania, pressupostos afeitos à 

Filosofia e que devem ser contemplados na construção do currículo escolar desta disciplina. Ao 

falar especificamente do ensino de Filosofia no artigo 35, a LDBEN coloca como sua missão o 

aprimoramento do estudante como pessoa humana, sua formação ética e o desenvolvimento de sua 

capacidade de pensar criticamente. Sendo assim, Marcondes (2008) coloca que a construção de um 

ensino filosófico contextualizado parte do seguinte pressuposto: “deve-se então partir da realidade 

desses estudantes, de seu contexto, de sua experiência de vida, de suas inquietações. É preciso ser 

sensível a seus dilemas e interesses" (MARCONDES, 2004, p. 65).      

METODOLOGIA 

Toda metodologia a ser apresentada, bem como os objetivos geral e específicos que a 

antecede, foram formulados a partir dos dados preliminares coletados através das observações do 

autor enquanto docente da escola básica no SESI-RJ. 

O trabalho utiliza como paradigma metodológico os pressupostos da pesquisa qualitativa. 

Segundo Goldenberg (2004), pesquisadores de abordagem qualitativa compreendem que seus 

objetos de análise não são compreensíveis mediante escalas quantitativas, pois se tratam de 

imaginários e práticas sociais. E este é o caso do projeto que ora se propõe. 

Na pesquisa, pretendemos investigar as interfaces entre a EJA multisseriada e o uso de 

elementos lúdicos enquanto recursos didáticos na reflexão do currículo de Filosofia. Para tanto foi 

utilizado como mote uma sequência didática, com uso de um jogo de tabuleiro denominado Jogo 

dos Filósofos, aplicada em três turmas noturnas de Ensino Médio da EJA multisseriada de uma 

unidade da Escola SESI-RJ, localizada na zona central da cidade do Rio de Janeiro, no segundo 

semestre letivo do ano de 2018. Pretende-se que tal proposta se processe na interação com os 

objetivos da pesquisa, desenvolvendo providências que sejam cabíveis ao seu alcance. 

O objetivo geral desta pesquisa está assim formulado: Investigar os potenciais do lúdico na 

EJA multisseriada como um campo de reflexões acerca do currículo de Filosofia. Desenvolvem-se 

providências que sejam cabíveis ao alcance do objetivo geral da pesquisa. E, para a satisfação dessa 

meta, os seguintes objetivos específicos são definidos: 
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1. Identificar as impressões de alunos do Ensino Médio da EJA multisseriada de uma 

unidade da Escola SESI-RJ acerca da presença de elementos lúdicos nas aulas de 

Filosofia enquanto recurso didático de apoio às práticas curriculares.   

2. Problematizar possibilidades de construção de currículos e práticas pedagógicas 

lúdicas em Filosofia na EJA multisseriada.  

Num primeiro momento, tem-se em vista empreender entrevistas individuais 

semiestruturadas com alunos de Ensino Médio da EJA multisseriada da Escola SESI-RJ. Trata-se, 

deste modo, de construir uma empiria que dê voz aos sujeitos e conferir o que eles, enquanto centro 

de todo processo escolar, dizem sobre essa modalidade de ensino e sua interação com o ensino de 

Filosofia auxiliado com recursos didáticos lúdicos.  

Em face da segunda meta específica, propõe-se a utilização da técnica de triangulação de 

dados (TRIVIÑOS, 1987). De acordo com o autor, a técnica de triangulação 

[...] tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do foco em estudo. Parte de princípios que sustentam que é impossível 

conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem 

significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma 

macrorrealidade social. (TRIVIÑOS, 1987, p. 38) 

 A adoção do modelo visa cotejar enfoques empíricos trazidos pelas entrevistas, pelos 

documentos legais, curriculares e pedagógicos pertinentes ao problema e pelo plano teórico-

conceitual numa análise crítica e criativa que favoreça a investigação. 

ENTREVISTAS 

 Este relato trata da ação operacionalizada para alcançar o primeiro objetivo específico da 

pesquisa. Considerou-se como campo de pesquisa uma unidade da Escola SESI-RJ. Nesse espaço, 

observando o “critério de saturação”, selecionaram-se 11 estudantes regularmente matriculados na 

referida unidade escolar. Obtiveram-se as autorizações institucionais para a realização da pesquisa 

nos espaços escolares e a adesão dos sujeitos ao estudo, mediante garantia de anonimato e 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 As entrevistas, gravadas graças à autorização dos sujeitos, foram guiadas por um roteiro 

estruturado em torno de três tópicos de discussão, organizados da seguinte maneira: 
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1. No tópico inicial, denominado como EJA multisseriada, procurou-se estimular a 

reflexividade dos estudantes sobre as particularidades desta modalidade de ensino; 

2. Avançando na interação com os sujeitos, no tópico Recursos didáticos lúdicos, foi 

solicitado a eles que refletissem acerca da aplicação do Jogo dos Filósofos, enquanto 

recurso didático, nas aulas de Filosofia. Buscou-se, com isso, verificar a 

familiaridade dos entrevistados com o debate proposto, sobretudo no que se refere à 

adoção do lúdico enquanto recurso às práticas curriculares e 

3. Na última seção, Currículo e Práticas Pedagógicas, estiveram em cena a visão dos 

entrevistados acerca do currículo da Filosofia escolar. Foram tratados aspectos como 

os recortes temáticos, conceituais e teóricos utilizados pelo professor de filosofia, as 

metodologias de ensino empregadas, as suas percepções sobre documentos 

curriculares voltados à Filosofia escolar, além de registros das facilidades e 

dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem. 

O desenho proposto alavancou achados valiosos à pesquisa. Os depoimentos revelaram 

linhas gerais de pensamento que se coadunam com o plano teórico da investigação e permitem 

reflexões sobre a forma como a confluência entre o ensino de filosofia na EJA multisseriada através 

de recursos didáticos lúdicos podem trazer reflexões sobre o currículo desta disciplina.  

Primeiramente, todos os sujeitos se referiram, em um primeiro momento, à EJA 

multisseriada com um sentimento de gratidão, como sendo uma oportunidade a eles ofertada que 

lhes possibilitou uma retomada, um novo momento em suas vidas. A maioria apresentou uma certa 

“estranheza” em relação à multisseriação, sendo um depoimento um pouco mais enfático. Não 

houve menções negativas em relação ao uso de jogos em sala de aula. As menções à questão do 

currículo, uma vez que fazem parte mais do universo dos educadores do que dos alunos, ainda que 

estes sejam o “público-alvo” eram breves e superficiais, sem que os sujeitos abordassem, por sua 

iniciativa, o tema do currículo de Filosofia. Foi preciso, assim, questioná-los claramente sobre o 

ponto. 

Nesse sentido, um depoimento foi emblemático quanto às impressões mais recorrentes dos 

sujeitos sobre a EJA multisseriada: 

A EJA recuperou a minha autoestima. Me sentia mal por não ter completado os 

estudos. Me culpava por isso. Me sentia incapaz. Agora me sinto completa. Uma 

cidadã. [...] Ainda fico um pouco confusa com esse lance das três séries juntas, mas 

acho que vou me acostumar. [...] Eu consigo aprender da mesma forma que em uma 
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escola “normal”; aqui eles só reduzem mais, mas ensinam da mesma forma, fazendo 

ser bem mais prático e fácil de entender. (Aluna 3) 

O depoimento indica uma tendência relevante: uma certa confusão com a questão da 

multisseriação, que na maior parte das vezes existe como forma de solucionar problemas como falta 

de professores ou de espaço físico nas escolas, sobretudo as rurais. Aqui trata-se da multisseriação 

como opção pedagógica da instituição. Podemos perceber aqui um sentimento de orgulho por voltar 

a estudar, além de um sentimento de pertença e inclusão social. (BERALDI et al., 2015).  

O uso de jogos nas aulas foi abordado de forma positiva de uma forma geral. No entanto, 

algumas falas surpreenderam pela maturidade uma vez que dois entrevistados colocaram que não 

poderia ser “o jogo pelo jogo”. Ou seja, não se tratava de jogar porque é “legal”, mas porque esse 

jogo está inserido em um planejamento e amparado por um currículo cujo objetivo nada mais é do 

que a construção de uma aprendizagem significativa. 

Outro aspecto abordado foi a questão da interação. Em uma sala de aula tão diversa, tanto 

em termos de idade quanto de níveis de ensino (séries), o jogo, pela sua própria natureza tem 

condições de proporcionar essa interação. De uma maneira geral os jogos foram vistos como muito 

importante pois puderam promover “aprendizagens na diversão”. Por outro lado, três estudantes 

apontaram que para o fato de que os jogos devem ser intercalados com “aulas normais”.  

Só tenho elogios às aulas com jogos. Elas são legais mas devem ser intercaladas com 

as aulas mais tradicionais, até para não banalizar o uso do jogo. Também é importante 

essa coisa de pagar o caderno e a caneta e copiar a matéria. [...] Enfim, a gente 

aprende bastante, mas também precisa aprender de outras formas. (Aluna 1) 

Aqui percebemos um resquício da aprendizagem tradicional na qual aula é algo que requer 

do estudante um comportamento passivo. Há ainda uma grande dificuldade em se perceber que o 

jogo também é aula e que com o auxílio dele também se aprende. A reflexão sobre o currículo deve 

partir desse pressuposto.  

[...] Eu não entendo muito de currículo, mas pelo que você me apresentou, eu acho 

que a gente acaba não tendo muita liberdade de escolha. Eu acho que é muito 

conteúdo pra gente aprender em um ano meio. Muitos filósofos que, pra falar a 

verdade, a gente nem vai usar depois. Só se cair no ENEM. Mas não é um pensamento 

que a gente vai tomar posse pra nossa vida. Então, de repente é melhor aprender 

algumas coisas apenas, mas que vão fazer a diferença, do que um monte coisa que vai 

acabar ficando maçante. [...] E aprender com jogo de repente é a oportunidade que a 
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gente precisa pra fixar esse conteúdo de forma que a gente nunca mais esqueça. 

(Aluno 6) 

O cenário constatado mostra as dificuldades postas a um projeto de EJA multisseriada. Por 

um lado, essa modalidade de ensino se mostra como poderosa ferramenta de inclusão, por outro 

esbarra em dificuldades como a ausência de um currículo específico, pensado a partir de suas 

particularidades e as dos próprios alunos. Dessa forma, a filosofia escolar, por sua própria natureza 

possui as credenciais para fazer jus às finalidades democráticas da EJA, conforme aponta a própria 

LDBEN.  

A fala dos alunos apresenta, ao modo deles e ainda que com uma linguagem que não 

satisfaça às exigências acadêmicas, um desejo de ser contemplado com um currículo escolar que 

dialogue com a sua própria realidade. A visão do currículo da EJA deve, portanto, superar os 

ditames da seriação e da fragmentação se quiser atender às suas finalidades. 

ANÁLISE 

A análise dos dados empíricos proporcionados pelas entrevistas, em interação com os 

documentos legais e curriculares apontou para um não cumprimento da perspectiva da reparadora, 

equalizadora e qualificadora da EJA, segundo os pressupostos da LDBEN. Além disso, evidenciou 

que o ensino de filosofia, apesar de seu potencial crítico e emancipador, quando ensinado como 

uma massa de conteúdos, negligencia seu papel crítico na constituição do cidadão. Uma hipótese 

possível é que esse dado se deva à pouca ênfase oferecida a essa modalidade de ensino nos cursos 

de formação de professores. 

 As evidências empíricas coletadas evidenciam essa lacuna quando confrontamos a 

construção do currículo de Filosofia com a EJA multisseriada. Conforme preconiza a LDBEN e 

Marcondes (2008). Dessa forma, o pensamento de Cassab (2016) encontra eco, pois se opõe ao 

paradigma tradicional de ensino que, infelizmente, ainda perdura nas classes da EJA. O currículo 

passa a ser, portanto, o espaço privilegiado onde esses paradigmas podem ser quebrados, pois seu 

papel prescritivo embasa as escolhas didáticas e pedagógicas.  

 O uso de recursos didáticos lúdicos como auxílio no ensino de filosofia na EJA 

multisseriada tem o potencial de proporcionar aprendizagens na diversão, conforme apontou Santos 

(1997). Além disso, o relato dos sujeitos apontou para o aspecto de inclusão e socialização dos 

jogos como forma de interação entre si e os conteúdos escolares. O uso do lúdico em sala de aula 
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serve de auxílio na construção do cidadão enquanto ser crítico e corrobora os pressupostos na 

LDBEN. 

CONCLUSÕES 

 Acreditamos que o ensino filosófico na EJA multisseriada possa admitir o uso de recursos 

didáticos lúdicos como aspecto integrante do currículo. A discussão tem o potencial de fomentar a 

construção de uma EJA multisseriada mais afeita às suas finalidades críticas e emancipatórias. 

Dessa forma, o desenho da investigação foi vislumbrado em vista de tal perspectiva. 

Como o uso de recursos didáticos lúdicos na EJA multisseriada pode favorecer reflexões 

favoráveis acerca do currículo da filosofia escolar? Em contraponto às visões tradicionais que 

permeiam o debate educacional e que veem a EJA apenas como forma de inserção e qualificação 

profissional, o presente debate pode oferecer ferramentas e terrenos para a discussão e a produção 

do currículo da Filosofia na EJA multisseriada.  

Esperamos que a investigação possa apontar pistas para a construção de um ensino que 

possa converter-se tanto num debate quanto numa prática propositiva e transdiciplinar de 

construção de um currículo mais amplo e integrado. A proposta tem potencial de alavancar análises 

profícuas sobre EJA multisseriada, filosofia, recursos didáticos lúdicos e currículo que contribuam 

significativamente ao debate acadêmico. 
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Resumo 

A construção do currículo de filosofia na EJA multisseriada não contempla a reflexão acerca dos 
possíveis recursos didáticos a serem utilizados, o que constitui uma lacuna. Dessa forma, o presente 
trabalho procura responder à seguinte pergunta de investigação: Como o uso de recursos didáticos 
lúdicos na EJA multisseriada pode favorecer reflexões favoráveis acerca do currículo da filosofia 
escolar? A hipótese de trabalho sugere que recursos didáticos lúdicos aplicados ao currículo de filosofia 
da EJA multisseriada são favoráveis à promoção dos processos de ensino e aprendizagem. Dessa 
forma, o objetivo geral foi assim formulado: Investigar os potenciais do lúdico na EJA multisseriada 
como um campo de reflexões acerca do currículo de Filosofia. A metodologia empregada, como 
recurso de análise qualitativa, está ancorada no modelo de triangulação de dados, conjugando os 
enfoques empíricos trazidos pelas entrevistas, as leituras críticas de documentos legais, curriculares e 
pedagógicos pertinentes ao problema e o plano teórico-conceitual, que contempla os pressupostos da 
EJA multisseriada conforme proposto por Berry, Oliveira, Rosa e Beraldi et al., a noção de lúdico 
apresentada por Mondin e Fortuna, o conceito de currículo de Cassab e as reflexões sobre o ensino de 
filosofia de Marcondes. Os resultados preliminares indicam que, embora tida como importante por 
parte dos alunos, o uso de recursos didáticos lúdicos, enquanto um elemento passível de ser 
constituinte do currículo de filosofia na EJA multisseriada, não é contemplado e aparece apenas por 
meio de iniciativas docentes. 

Palavras-chave: EJA multisseriada; Recursos didáticos lúdicos; Filosofia; Currículo. 
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Resumo 

Este painel contempla artigos que tratam de pontos distintos da Educação Matemática, os quais foram 
vivenciados na Rede Municipal de Caruaru (PE).  O primeiro deles, por exemplo, apresenta uma 
descrição minuciosa de uma formação continuada ocorrida em setembro de 2019, particularmente com 
os professores de matemática do Ensino Fundamental (Anos Finais). O conteúdo matemático 
escolhido para esta formação foi Poliedros e Corpos Redondos. Identificou-se que o uso de diferentes 
materiais do Laboratório de Matemática foi algo relevante neste processo formativo, tendo em vista 
que o manuseio com estes materiais facilitou a compreensão das situações matemáticas envolvidas. O 
segundo artigo traz o passo a passo de uma oficina realizada com estudantes do 9° ano do Ensino 
Fundamental, os quais estão situados em escolas campesinas. Neste caso, o objeto de conhecimento 
escolhido para exploração foram as grandezas de Volume e Capacidade. Observou-se que as atividades 
de socialização entre os estudantes desta etapa escolar foram produtivas, pois ao mesmo tempo em que 
cada um deles mostrava suas estratégias de respostas, podiam aprender com os demais. O terceiro 
artigo trata de um projeto de ensino interventivo que foi vivenciado em uma das escolas do referido 
município, o qual tinha a perspectiva de reduzir as fragilidades de conhecimentos matemáticos dos 
estudantes, por meio do senso numérico. Identificou-se que houve um desenvolvimento matemático 
por parte destes sujeitos envolvidos no projeto, além de favorecer as relações interpessoais e a 
aproximação com a comunidade escolar.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação Continuada; Educação do Campo; Projeto de 
Ensino; Materiais Concretos.  

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: COMO INTRODUZIR A 

CARACTERIZAÇÃO DOS POLIEDROS E CORPOS REDONDOS EM SALA DE AULA 

Sivonaldo de Melo Sales – SEDUC 

INTRODUÇÃO 

Este estudo científico se refere a formação continuada ofertada aos professores de 

Matemática da Rede Pública Municipal de Ensino de Caruaru (PE), ocorrida em setembro do ano 

de 2019. Ele explora o objeto de conhecimento denominado “Caracterização de Poliedros e 

Corpos Redondos”, o que se justifica pelo fato de este conteúdo matemático estar inserido na vida 

em sociedade, pois qualquer ser humano do nosso planeta, mesmo que não tenha conhecimento 

sobre estes objetos matemáticos, está, a todo momento, manipulando-os e visualizando-os nas ações 

cotidianas.  

Diante disto, pesquisadores de diversos países do mundo vêm demonstrando interesse por 

este tema específico da área de Matemática (PIROLA, 1995; PASSOS, 2000; VIANA, 2000; 

PROENÇA, 2008). Os resultados destes estudos apontam que este assunto em particular tem sido 

pouco compreendido na sala de aula da Educação Básica, o que envolve estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio, além de futuros professores e professores em exercício.  
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Dada a importância do tema explicitado, entendemos que vale a pena refletir sobre estes 

objetos de conhecimento em espaços de formação continuada de professores. As inúmeras 

discussões geradas nestes espaços formativos servem, por um lado, para a promoção de reflexão 

sobre o ensino e aprendizagem a ser ofertado nas instituições escolares (ShÖN, 2000; ZEICHNER, 

1992), bem como apresenta-se como um campo fértil para a produção de saberes por parte destes 

sujeitos (PONTE, 2005).   

Tomando como base as proposições teóricas acima apontadas, esboçamos o seguinte 

objetivo que procura ser respondido neste artigo: Investigar, junto aos professores de Matemática 

da Rede Pública Municipal de Caruaru (PE), sobre como introduzir a caracterização de Poliedros 

e Corpos Redondos em turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental.    

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Modelos de Formação de Professores 
A Formação Continuada de Professores, entendida como algo substancial ao exercício 

docente, tornou-se, sobretudo nas últimas décadas, assunto extremamente discutido em documentos 

oficiais do governo federal e pesquisas de mestrado e doutorado de instituições públicas e privadas 

de todo o país. Ela assumiu em diferentes momentos da história brasileira direcionamentos 

didáticos e metodológicos específicos. Por volta da década de 80, por exemplo, havia (e ainda há) 

um modelo formativo denominado Modelo de Racionalidade Técnica (SHÖN, 2000; ZEICHNER, 

1992), o qual privilegia, dentre outras coisas, o repasse de técnicas e receitas pedagógicas nos 

ambientes de estudo com professores formandos, além de estes profissionais receberem, durante o 

processo formativo, instruções programadas que deviam (ou devem) ser colocadas no ambiente 

escolar tal qual lhes foram repassadas. Nesta ótica de formação, conforme destaca Imbernóm 

(2010), estes sujeitos são, em suma, receptores de informações alheias, cabendo a eles, em tese, a 

aplicação de um conhecimento externo no lócus escolar.  

Na década de 90, com os avanços das reflexões em torno da formação continuada de 

professores e, também com a acentuada reestruturação do modelo educacional de ensino, a ênfase 

recai sobre processos formativos que privilegiem a reflexão, a produção de saberes, a valorização 

dos professores como investigadores de suas práticas, entre outros. É nesta perspectiva que surge 

outro modelo de formação de professores, o qual é designado de Modelo de Racionalidade 

Prática (SHÖN, 2000; ZEICHNER, 1992). A ideia que subjaz a este processo formativo é a 

valorização do diálogo e as trocas de experiências entre os diversos interlocutores do processo 
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formativo, além de serem colocados como sujeitos ativos e responsáveis pela ação formativa da 

qual participam.  

Vale destacar que ambos os modelos apresentados possuem a sua eficácia e respondem a 

necessidades históricas do processo de formação continuada de professores, de modo que um não se 

sobrepõe ao outro. Muitas vezes, eles, aliás, se complementam. O estudo de Sales (2016), por 

exemplo, mostrou que ambos utilizam a teoria como suporte de investigação dos contextos 

escolares.     

Figuras espaciais: Documentos Oficiais e Perspectivas das Pesquisas  
Documentos oficiais do governo federal e do Estado de Pernambuco vêm trazendo 

recomendações importantes no que se refere a exploração do conteúdo Matemático denominado 

Poliedros e Corpos Redondos. Por exemplo: a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e 

os Parâmetros Curriculares de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2013) propõem que estes conceitos 

matemáticos sejam explorados no Ensino Fundamental a partir de objetos do mundo real, podendo, 

neste caso, ser feito um trabalho interdisciplinar com as disciplinas de Artes (reconhecer figuras 

geométricas espaciais em obras de arte de artistas conhecidos), Língua Portuguesa (escrever as 

características das figuras) ou com Geografia (construir maquetes de edifícios e casas com caixas). 

O uso de representações das figuras espaciais, por meio de situações-problema desafiadoras, 

também é reforçado nestes documentos.   

Tais encaminhamentos metodológicos de ensino da geometria nem sempre são vivenciados 

nos espaços escolares do Ensino Fundamental, conforme vem sendo percebido em estudos 

científicos realizados no Brasil. A pesquisa de Oliveira e Morelatti (2006), por exemplo, revela que 

estudantes do Ensino Fundamental tiveram dificuldades no que se refere ao agrupamento e 

nomeação dos sólidos geométricos, além de encontrarem obstáculos nas diferenças e semelhanças 

entre as figuras espaciais.  

Esta mesma situação tem sido detectada em estudantes do Ensino Médio. Proença (2008) 

identificou insipiência de conhecimentos destes estudantes no que se refere a caracterização destas 

figuras, apresentando, preocupação em relação a esta constatação, uma vez que estes sujeitos 

faziam parte da última etapa da Educação Básica e, neste caso, já haviam passado (ou pelo menos já 

deveriam ter passado) pela formação destes conceitos.  

Estas dificuldades não se limitam a estudantes da Educação Básica.  As pesquisas de Viana 

(2000) e Pirola (1995) mostram que muitos futuros professores de Matemática encontram 
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limitações conceituais quanto aos níveis formais de conceitos geométricos, na resolução de 

situações básicas que envolvem figuras espaciais - como por exemplo, nas afirmativas que 

solicitavam as propriedades das figuras espaciais -, dentre outros. Já no que se refere aos 

professores em exercício, Passos (2000) identificou que eles, em geral, apresentaram dificuldades 

relativas aos conhecimentos teórico e metodológico para o trabalho com o ensino geométrico. O 

estudo mostrou também o quanto é importante a exploração de atividades de visualização e de 

representações geométricas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes; fato que, na 

perspectiva desta pesquisadora, deve ser analisado nas atividades propostas por professores em sala 

de aula.     

METODOLOGIA 

A presente formação foi desenvolvida no mês de setembro de 2019 e englobou 

especificamente aqueles Professores de Matemática que lecionam nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Nela explorou-se o objeto de conhecimento denominado “Caracterização de 

Poliedros e Corpos Redondos” e, para tanto, apoiamo-nos nas orientações didáticas e metodológicas 

que constam no Caderno do Instituto Qualidade no Ensino (IQE): “Conceito e Ação – Ensino 

Fundamental II – Volume 1 – Unidade 3.  A análise deste caderno foi feita com o intuito de trazer 

para os referidos professores desta rede de ensino novas metodologias que pudessem auxiliá-los na 

exploração do objeto de conhecimento acima discriminado.  

Além destas orientações, utilizamos como suporte para a formação continuada os seguintes 

materiais que constam no Laboratório de Matemática da maior parte das escolas da Rede Pública 

Municipal de Caruaru (PE): sólidos em acrílico e madeira (com imãs), e em plástico (figura 1 do 

anexo). Outro instrumento que se apresentou como fundamental a realização deste artigo científico 

foi o link eletrônico (https://forms.gle/oCFHykmjrMSf1b886) que a Secretaria de Educação dispõe 

para que o processo formativo seja avaliado pelos professores formandos. Utilizamos, portanto, 

alguns depoimentos disponíveis neste link e, para preservar a identidade destes profissionais, 

identificamo-los com as seguintes codificações: Prof-1 Prof-2 e Prof-3.  

No que se refere a coleta dos dados utilizou-se relatórios do encontro formativo ora 

realizado, os quais foram analisados por meio do suporte teórico que fundamenta este artigo. Pelo 

menos três categoriais emergiram nesta investigação: Características de poliedros e corpos redondos 

– esculpindo; Características de poliedros e corpos redondos – cortando e carimbando; e, 

Características de poliedros e corpos redondos – regiões de apoio.      

https://forms.gle/oCFHykmjrMSf1b886
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características de Poliedros e Corpos Redondos: Esculpindo 
O grupo de formadores da Secretaria de Educação do Município de Caruaru (PE), 

particularmente os da área de Matemática – Anos Finais, sugeriu durante a formação continuada 

ofertada aos professores de Matemática, que o objeto de conhecimento denominado “Poliedros e 

Corpos Redondos” fosse introduzido em sala de aula a partir de situações reais presentes no 

cotidiano social, inclusive dando destaque as construções e edifícios caruaruenses.  Diferentes 

figuras que integram o mundo físico foram sugeridas como forma de exemplificação dos sólidos 

geométricos (como é o caso de prédios, obras de arte de diferentes pintores locais, nacionais e 

internacionais, estátuas, entre outros), podendo, inclusive, ser feito um trabalho articulado com as 

outras áreas do conhecimento, como é o caso das disciplinas de História e Artes, por exemplo. 

Este encaminhamento metodológico apresentado aos professores em formação levou em 

consideração as recomendações de documentos oficiais do governo federal e estadual (BRASIL, 

2017; PERNAMBUCO, 2013), pois eles enfatizam a necessidade de, sempre que possível, utilizar-

se nas aulas de matemática (geometria) atividades que explorem figuras da própria realidade do 

estudante do Ensino Fundamental; algo que contribui para que ele perceba que o espaço geográfico 

em que o mesmo está inserido é composto por objetos que apresentam características associadas a 

matemática.  

Uma atividade que consta na seção 4 do Caderno “Conceito e Ação – Ensino 

Fundamental II – Volume 1 – Unidade 3”, direcionada aos estudantes dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, foi inicialmente apresentada na formação dos professores de Matemática como uma 

possibilidade para introduzir este assunto em particular na sala de aula. Esta atividade denominada 

“Esculpindo Sólidos”, conforme se apresenta a seguir, tem o objetivo de levar o estudante a 

distinguir Poliedros e Corpos Redondos, sobretudo na fase inicial deste conteúdo matemático.   
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Fonte: Caderno Conceito e Ação – Ensino Fundamental II – Volume 1 – Unidade 3 (IQE) 

O grupo de professores que estava presente na formação se mobilizou para a realização 

desta atividade e, assim, foram provocados pelos formadores a partir de um conjunto de sólidos (de 

massa de modelar) construídos por estes últimos sujeitos: Prisma de base hexagonal, Cubo, Prisma 

de base quadrada, Pirâmide de base triangular, Pirâmide de base quadrada, Cilindro, Cone, Esfera. 

Estas provocações iniciais deram-se, sobretudo, em relação aos movimentos feitos com as mãos em 

tais construções, oportunizando, por exemplo, questionamentos do tipo: 1) “Qual sólido é mais fácil 

de esculpir? E o mais difícil? Por quê?; 2) Seria necessário utilizar o palito de sorvete para esculpir 

estes sólidos? Para quê?; 3) Que movimento seria feito com a mão para esculpir o cubo? E para 

esculpir a esfera?”.  

Tais questionamentos apontados trouxeram diferentes respostas entre os professores, 

permitindo com que eles percebessem que na construção dos sólidos com massa de modelar o 

movimento feito com as mãos não é o mesmo para todos eles, pois, enquanto uns são feitos 

enrolando a massa para reproduzir suas partes arredondadas, outros necessitam bater a massa sobre 

a mesa ou com o palito de sorvete, para reproduzir suas partes achatadas.  

Estas reflexões que surgiram durante a formação continuada apresentam fortes ligações com 

o Modelo de Racionalidade Prática (SHÖN, 2000; ZEICHNER, 1992), pois os professores em 

formação foram colocados diante de uma situação reflexiva, necessitando fazer com que eles 

pensassem e apontassem encaminhamentos metodológicos que repercutissem (ou ao menos tinha a 

intenção de repercutir) nos espaços escolares. Por outro lado, identificou-se que neste ponto 

específico houve certo distanciamento do Modelo de Racionalidade Técnica, o qual se vincula, em 

maior medida, numa postura acrítica, passiva e inoperante por parte destes profissionais do ensino.       

Depois desta mobilização inicial e levando em consideração a problematização teórica 

apontada propomos o seguinte desafio aos professores: “se pedíssemos para os estudantes 

separarem estes sólidos construídos em dois grupos, usando para isto algum critério específico, 

como eles iriam separar?”. As respostas apontadas por eles foram múltiplas, mas, boa parte deles, 

afirmou que, após amplas discussões, os estudantes separariam, de um lado, os sólidos que podem 
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ser obtidos enrolando a massa sobre a mesa e, no outro, os que são feitos batendo a massa com as 

mãos ou sobre a mesa. A seguir apresentamos de maneira sucinta uma possível separação feita 

pelos estudantes:   

 
Fonte: Caderno Conceito e Ação – Ensino Fundamental II – Volume 1 – Unidade 3 (IQE) 

As discussões geradas nesta atividade permitiram concluir que no caso do grupo 1 os sólidos 

foram construídos com toda (ou parte da) superfície arredondada, denominando-se, assim, de 

Corpos Redondos. Já no segundo grupo os sólidos, por possuírem superfícies achatadas, são 

chamados de Poliedros. Atividades desta natureza para iniciar um trabalho com a distinção entre 

Corpos Redondos e Poliedros tornam-se bastante interessante para ser explorada com os estudantes 

que integram os Anos Finais do Ensino Fundamental.  

CARACTERÍSTICAS DE POLIEDROS E CORPOS REDONDOS: CORTANDO E 

CARIMBANDO  

Outra atividade do caderno denominada “Cortando e Carimbando” foi utilizada na formação 

continuada ocorrida em setembro de 2019. Para tanto, utilizou-se os sólidos anteriormente 

construídos, facas de plástico e pincéis atômicos em pelo menos duas cores distintas. O objetivo 

desta atividade é colocar o estudante diante de situações em que ele perceba que a região de apoio 

ou região de corte do sólido oferece possibilidades para que este seja classificado como Poliedros 

ou Corpos Redondos.     

Durante o processo formativo pediu-se que alguns professores, com a faca de plástico, 

realizassem cortes nos objetos do grupo 1, porém mantendo uma só direção. Em seguida, pintassem 

cada região do corte e carimbassem a figura obtida numa folha. Isto permitiu se ter diferentes 

formas na região do corte, conforme se verifica a seguir:  

 
Fonte: Caderno Conceito e Ação – Ensino Fundamental II – Volume 1 – Unidade 3 (IQE) 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1898 

Ao realizar estes procedimentos o professor em formação percebeu que nesta atividade 

podem-se ter diferentes conclusões, como por exemplo: sempre é possível obter pelo menos um 

círculo na região do corte de um corpo redondo.  O mesmo procedimento foi orientado para os 

sólidos referentes ao grupo 2, o dos Poliedros. No caso, do paralelepípedo (cubo) a seguir tem-se as 

representações:  

                        
Fonte: Caderno Conceito e Ação – Ensino Fundamental II – Volume 1 – Unidade 3 (IQE) 

Este tipo de atividade torna-se fundamental na sala de aula do Ensino Fundamental, pois, 

conforme explicita Proença (2008, p.20), pode “proporcionar aos alunos a identificação de 

propriedades das formas geométricas planas e espaciais em termos de seus atributos definidores, 

reconhecimento de princípios através das relações que se podem estabelecer entre as figuras etc”.      

Caracterização de Poliedros e Corpos Redondos: Regiões de apoio 
Outra atividade que também foi vivenciada junto aos professores de matemática foi a que 

possuía o objetivo de distinguir os Corpos Redondos dos Poliedros pelas regiões de apoio destes 

sólidos sobre o plano. Com o conjunto de sólidos produzidos nas atividades anteriores pediu-se que 

estes profissionais, separados em grupos, tentassem representar as regiões de apoio de tais sólidos 

numa folha de papel,  de todos os modos possíveis. Observou-se que boa parte dos professores em 

formação teve dificuldades para representar algumas das regiões de apoio dos corpos redondos, 

sobretudo no que se refere a esfera, cilindro (em relação ao segmento de reta) e o cone.  

 

Estes equívocos cometidos por parte dos professores em formação, sobretudo no que diz 

respeito as representações das regiões de apoio de sólidos geométricos, tem fortes relações com a 

pesquisa  de Passos (2000), pois, neste estudo, também se notou dificuldades dos professores do 

Ensino Fundamental neste assunto em particular. Este fato reforça a necessidade de nos espaços 

formativos promover-se amplas reflexões sobre o conceito matemático ora explicitado, pois, desta 
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maneira, os professores podem refletir, junto a seus pares, sobre equívocos relativos ao ensino e 

aprendizagem dos objetos de conhecimento aqui explicitados.  

 A partir das reflexões postas, o grupo de professores concluiu que a região de apoio de um 

poliedro sobre uma determinada superfície plana apresentará uma região poligonal, enquanto que 

no caso dos corpos redondos isso nunca ocorrerá, tendo-se, portanto, na região de apoio um ponto 

(a esfera), um segmento de reta ou um círculo (cone e cilindro). Os mecanismos utilizados para a 

exploração desta atividade no espaço formativo estão em consonância com os posicionamentos 

feitos por Imbernón (2010) e Ponte (2005) e, por consequência, com o Modelo de Racionalidade 

Prática. Essa aproximação tem a ver com a possibilidade de o espaço formativo se apresentar como 

um caminho para novas descobertas de ensino e aprendizagem da Matemática, contribuindo, assim, 

para que o professor que leciona esta disciplina analise e, se achar viável, refaça e/ou reconstrua sua 

trajetória profissional.   

CONCLUSÕES 

O referido estudo científico permitiu concluir que a exploração do objeto de conhecimento 

denominado “Caracterização de Poliedros e Corpos Redondos”, por meio de atividades dinâmicas e 

concretas, torna-se mais produtivo no ambiente escolar. Os depoimentos que estes profissionais 

deram deixam claro a importância deste momento formativo para a experiência profissional deles. 

Um dos professores, por exemplo, revelou que o “trabalho sobre sólidos é muito importante” 

(Prof-1). Na perspectiva de outros professores a discussão feita no processo formativo apresentou 

“diferentes formas de abordar um conteúdo. Mais didático” (Prof-2), além de trazer “informações 

novas” (Prof-3).  As fotos dos professores que participaram da formação continuada ora 

discriminada expressam, em síntese, o prazer deles neste momento formativo, conforme fica nítido 

nas figuras 2 e 3 do anexo. Estes encontros mostram o quanto é importante o processo formativo 

para a carreira profissional do professor, pois, tanto ele aprende novas metodologias de ensino da 

matemática quanto experiencia, junto a seus pares, momentos ricos de trocas de conhecimentos.  
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ANEXOS 

Figura 1. Materiais do Laboratório de Matemática 

   
   
 
 
 
 

 
Fonte: Caderno digital do Laboratório de Matemática 
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Figura 2.  Professores na realização das atividades sugeridas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador 

 
Figura 3. Professores fazendo explanações no processo formativo 

 
Fonte: Acervo pessoal do pesquisador 

Resumo 

O presente estudo traz um detalhamento das discussões que emergiram no processo formativo 
ofertado aos professores de Matemática da Rede Pública Municipal de Ensino de Caruaru (PE), 
ocorrido no mês de setembro de 2019. O objeto de conhecimento estudado nesta formação foi 
Poliedros e Corpos Redondos. Para tal realização apoiamo-nos, por um lado, nas orientações didáticas 
e metodológicas que constam no Caderno do Instituto Qualidade no Ensino (IQE) e, por outro, na 
literatura especializada que trata sobre os Modelos de Formação de Professores - Racionalidade Técnica 
e Racionalidade Prática – e o objeto de conhecimento acima descrito.  Os resultados mostram que a 
referida formação se aproxima do Modelo de Racionalidade Prática, tendo em vista que os professores 
formandos são colocados em situações que exigem o questionamento, a reflexão crítica e a valorização 
de suas experiências profissionais. No que se refere ao objeto de conhecimento em questão, 
identificou-se, de modo geral, que alguns destes profissionais, ao serem colocados diante de situações 
que necessitavam representar a região de apoio de Corpos Redondos, apresentaram visíveis limitações, 
demonstrando, desta maneira, a importância do processo formativo para o seu desenvolvimento 
profissional.   

Palavras-Chave: Formação Continuada; Modelos de Formação; Professores de Matemática; Anos 
Finais; Poliedros e Corpos Redondos.  
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: OFICINA DE VOLUME E CAPACIDADE EM  TURMAS DO 9° 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Soraia Aparecida Vicente - SEDUC 

INTRODUÇÃO 

Este estudo científico aborda especificamente sobre as oficinas realizadas com estudantes 

campesinos (9° ano do Ensino Fundamental) da Rede Municipal de Caruaru (PE), envolvendo, 

neste caso, as grandezas Volume e Capacidade. Diante disto, compreende-se que dois temas são 

centrais nesta pesquisa: Educação do Campo, uma temática que vem se mostrando crescente nos 

estudos brasileiros; e, Volume e Capacidade, tida como objeto de conhecimento de difícil 

compreensão por parte de estudantes da Educação Básica, como vem mostrando os resultados das 

avaliações externas do governo estadual e, até mesmo, aquelas realizadas em escala nacional.  

No que se refere a primeira temática que compõe este artigo identifica-se que ela, sobretudo 

nos últimos anos, tem ganhado visibilidade na perspectiva das políticas públicas nacionais, 

mostrando-se altamente favorável nos tempos atuais, conforme salienta Munarim (2006). Há, por 

exemplo, momentos de intensos debates e reflexões sobre as lutas e conquistas dos movimentos 

sociais que dizem respeito aos territórios camponeses; luta, aliás, que vem de outros tempos e está 

intimamente relacionada com a origem da Educação do Campo (FERNANDES, 2011).  

Quanto a segunda temática discriminada neste artigo – Volume e Capacidade – percebe-se 

que ela, de um modo geral, sobretudo no Ensino Fundamental, tem se norteado, na maior parte das 

vezes, pelo uso demasiado de fórmulas e procedimentos operacionais de cálculo. Este fato, que vem 

sendo constatado em pesquisas realizadas no Brasil (BARROS, 2002; OLIVEIRA, 2002) e no 

exterior (ANWANDTER-CUELLAR, 2008), tem comprometido, em maior ou menor medida, a 

aprendizagem dos estudantes, de modo que eles, em situações matemáticas que exigem algo a mais 

que a simples aplicação da fórmula, têm mostrado bastante dificuldades. 

Tomando como referência estas proposições teóricas e, levando em conta a importância 

destas temáticas de estudo, traçamos neste artigo o seguinte objetivo de pesquisa: Investigar, a 

partir de oficinas implementadas em turmas do 9° ano do Ensino Fundamental (Escola do Campo), 

como os estudantes lidam com situações matemáticas relacionadas as grandezas Volume e 

Capacidade.     
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Educação do Campo 
A origem do Movimento por uma Educação do Campo no Brasil surge da discussão oposta 

à Educação Rural, na década de 1930.  Nesta época, o modelo de Educação Rural entendia o campo 

como lugar de “atraso”, em contraposição ao processo de modernização nos grandes centros 

urbanos que viviam numa disputa intensa do urbanismo. Este modelo de Educação Rural ainda 

continua atualmente, mas, no ínterim de 1960 a 1964 houve uma mobilização em torno do processo 

de descaracterização do rural (FREITAS, 2011).   

Para Freitas (2011) nas décadas de 1980 e 1990 surgem os movimentos sociais que lutaram 

pela Reforma Agrária.  No ano de 1997, segundo esta autora, houve o 1° Encontro Nacional de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA), e, no ano seguinte, houve a I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia (GO). Neste encontro, 

aconteceram várias discussões sobre políticas públicas voltadas para a Educação do Campo e, neste 

caso, a preocupação foi no sentido de articular os princípios da Educação do Campo com as práticas 

educativas vivenciadas pelos professores (ARROYO e FERNANDES, 1999).  

Em 2004 houve a II Conferência Nacional por Uma Educação do Campo, também em 

Luziânia- GO. Nela foi traçada uma nova trajetória da Educação do Campo não somente no que diz 

respeito a identidade dos povos campesinos, mas também da legitimidade das Diretrizes 

Operacionais de Educação Básica para as Escolas do Campo. Para Caldart (2012), o debate durante 

esta II conferência contribuiu para o fortalecimento deste movimento, inclusive dando suporte para 

a realização de seminários. Em 2010, segundo esta autora, surgiu o Fórum Nacional de Educação 

do Campo (FONEC), o qual constituiu-se como um espaço de discussão e novos encaminhamentos 

para o Movimento da Educação do Campo.  

Compreendemos, neste sentido, que a Educação do Campo tem sua natureza própria, pois, 

ela integra, de forma legítima, a afirmação da identidade dos sujeitos campesinos. A escola que se 

situa no campo não necessariamente é identificada pela sua localização geográfica, mas sim como 

um lugar que vislumbra, dentre outras características, a emancipação.    

GRANDEZAS: VOLUME E CAPACIDADE 

Pesquisas realizadas no Brasil e no exterior têm detectado, em testes feitos com estudantes 

do Ensino Fundamental, inúmeras dificuldades nas grandezas Volume e Capacidade (BARROS, 
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2002; OLIVEIRA, 2002) Por exemplo: uso inadequado de unidades de medida, pouca compreensão 

dos estudantes em situações relativas ao conceito propriamente dito de volume, bem como em 

relação as grandezas volume e capacidade, dentre outras. Notou-se também, nestas pesquisas, que 

boa parte dos estudantes usava somente a fórmula para resolver cálculos relacionados a grandeza 

Volume e, neste caso, apresentavam dificuldades quando as situações matemáticas exigiam deles 

outros conhecimentos, além da fórmula. Estas mesmas dificuldades vêm sendo observadas em 

estudantes do Ensino Médio, conforme pontua Figueiredo (2013).  

Os obstáculos se ampliam para outros países, como é o caso da França. Neste país, por 

exemplo, Anwandter-Cuellar (2008), ao investigar a aprendizagem no que se refere a grandeza 

Volume, identificou que em boa parte das questões os estudantes resolveram-nas utilizando, quase 

sempre, o aspecto numérico, desprezando, neste caso, a unidade de medida que acompanha o 

número representado. Estes resultados mensurados no Brasil e no exterior mostram o quanto 

necessitamos avançar no ensino e aprendizagem referente a este objeto de conhecimento em 

particular, sobretudo, na exploração dele por meio de materiais de apoio e/ou suporte pedagógico.    

METODOLOGIA 

O presente estudo se apoiou no Plano de Ação que foi implantado em turmas do 9° ano do 

Ensino Fundamental, particularmente aquelas que integram a Rede de Ensino de Caruaru (PE). Este 

plano foi elaborado, de um modo geral, pelos formadores de Matemática dos Anos Finais da 

Secretaria de Educação deste município e levou em consideração as dificuldades que estes 

estudantes possuíam no que se refere ao objeto de conhecimento denominado “Volume e 

Capacidade”. A escolha deste conteúdo matemático deu-se pelo fato de ele ser pouco compreendido 

por parte dos estudantes deste nível de ensino, como vem demonstrando os resultados aferidos nas 

planilhas apresentadas pelo Instituto Qualidade no Ensino (IQE).  

Neste estudo, fez-se um detalhamento das oficinas realizadas em 4 turmas de escolas 

situadas no campo. São elas: Manoel Limeira, Alfredo Pinto Vieira de Melo, Dr. Tabosa de 

Almeida e Francisca Maria da Conceição. As ações em sala de aula foram realizadas pelos 

formadores de Matemática (Anos Finais) da Secretaria Municipal de Educação em parceria com os 

professores das escolas, no período de 07 de outubro a 06 de dezembro de 2019.  

A oficina ora realizada apoiou-se nas orientações didáticas e metodológicas do Caderno 

Conceito e Ação 1 (Fundamental II) – Volume 1 – Unidade 4 (Seção 4), pertencente ao Instituto 

Qualidade no Ensino.  Para dar apoio a realização das atividades propostas na oficina utilizou-se 
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diferentes materiais do Laboratório de Matemática da Rede Municipal de Ensino de Caruaru (PE): 

bloco de cubos, sólidos geométricos em acrílico e a régua com formas geométricas (Figura 1 do 

anexo).     

Outros materiais também foram usados na oficina, como é o caso do material dourado e 

representação de sólidos confeccionados.  Para a coleta dos dados foram feitos relatos onde eram 

descritas as informações relativas à vivência da oficina em cada escola.    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sondagem inicial: Diagnóstico 
 Para a abordagem inicial de “Volume e Capacidade” nas turmas do 9° ano de Escolas do 

Campo da Rede Municipal de Caruaru, partimos com um diagnóstico dos conhecimentos prévios 

dos estudantes. Sendo assim, fizemos, inicialmente, pelo menos dois questionamentos preliminares, 

os quais estão intrinsecamente ligados ao dia a dia do estudante: 1) “Na caixa d’água tem volume? 

Se sim, justifique. Nela tem capacidade? Se sim, justifique; 2) Quando estou tomando um copo com 

água estou ingerindo uma parte do Volume de água ou a sua Capacidade”.  

Percebemos que os estudantes - apesar de terem mostrado conhecimentos relativos as 

grandezas Volume e Capacidade -  em geral, são inseguros no momento que são desafiados a 

“refletir ou pensar” e, por conseguinte, alguns deles, nos dois casos acima apontados, expressavam  

afirmando “Eu acho que é o volume”; enquanto  outros diziam: “Eu acho que é a capacidade”.  

Compreendendo a importância das dimensões dos sólidos para o cálculo de volume 
Passada esta fase do diagnóstico inicial, exploramos, junto aos estudantes do 9° ano de 

escolas situadas no Campo, as dimensões dos sólidos geométricos (particularmente os Prismas). 

Para tal exploração, utilizamos os seguintes materiais: um paralelepípedo confeccionado de papel 

cartão (na forma de um cubo) e uma régua. 

Com estes materiais, pedimos, então, para que os estudantes, com o uso da régua, medissem 

as dimensões das arestas do paralelepípedo acima destacado. Observou-se que eles, na maior parte 

das escolas, apresentaram dificuldades em relação as dimensões do sólido apresentado, qual sejam: 

comprimento, largura e altura.  Muitos deles, quando foram questionados sobre qual o volume do 

sólido, expressavam oralmente a fórmula ou regra matemática que permite calcular o volume de tais 

objetos (ou seja: V = C. L. H), porém, pouco sabiam relacionar esta fórmula com as dimensões 

explicitadas anteriormente.  
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Outro fato identificado, ainda nesta situação matemática, é que os estudantes, embora 

soubessem resolver a questão proposta com o uso da fórmula matemática, desprezavam, na maior 

parte dos casos, a unidade de medida que acompanha o valor total do volume do objeto, ou seja:  

não sabiam se este valor era acompanhado de uma unidade de medida em cm, cm² ou cm³. Esta 

mesma situação foi verificada no estudo de Barros (2002), pois, segundo este pesquisador, os 

estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental ao responder questões de volume representavam 

quase sempre as respostas com uma medida, ou ainda com uma unidade de medida de comprimento 

ou de área. Tal fato merece ser bem observado nas escolas da Educação Básica, tendo em vista que 

as unidades de medida relativas a volume são fundamentais para uma compreensão sólida deste 

assunto em particular.   

Calculando sólidos por processos de composição e decomposição 
Para a exploração do cálculo de volume de sólidos por meio de processos de composição e 

decomposição de figuras, colocamos os estudantes diante da seguinte situação matemática: 

considerando cada cubo como unidade de medida e, sem usar nenhuma unidade de medida 

convencional, calcule o volume deste bloco retangular.  

 
Fonte: Caderno 1 (IQE) Fundamental II – Volume 1 – Unidade 4 (p.49) 

Um dos caminhos encontrados pelos estudantes para a solução da questão foi fazendo o 

processo de contagem dos cubos, chegando, portanto, ao total de 44 blocos de cubo. Houve também 

aqueles que fizeram esta contagem sem ser um a um, mas sim por camadas. Ou seja: eles 

decompunham o bloco retangular em três camadas e assim encontraram o seguinte quantitativo de 

blocos de cubo por camada: 1ª camada (da esquerda para a direita) = 12 blocos de cubo; 2ª camada ( 

a do meio) = 8 blocos de cubo; e, 3ª camada (da direita para a esquerda) = 24 blocos de cubo. Em 

seguida, somaram a quantidade de blocos de cubo que encontraram por camadas e, assim, chegaram 

ao mesmo resultado apresentado anteriormente, ou seja, 44 blocos de cubo. As fotos das figuras 2 e 

3 do anexo exemplificam melhor a realização desta atividade pelos alunos.  

A utilização de blocos de cubo para a resolução de situações matemáticas, em especial o 

volume, é vista por Figueiredo (2013) como fundamental, pois fornece ao estudante um instrumento 

de medida (cubos) para a solução da questão, além de contribuir para que ele desenvolva 

competências fundamentais ao desenvolvimento do pensamento numérico.         



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1907 

Passado este momento, colocamos os estudantes diante de uma situação matemática em que 

envolvia o volume de sólidos a partir de unidades de medida convencional. Ou seja, eles tinham que 

tentar encontrar o volume do sólido seguinte e neste caso poderiam utilizar a representação anterior 

(adotando, então, 1cm como unidade de medida de cada aresta dos blocos de cubo do laboratório de 

matemática):  

 
Fonte: Caderno 1 (IQE) Fundamental II – Volume 1 – Unidade 4 (p.49) 

Alguns dos estudantes, com o uso da representação feita na abordagem anterior, calcularam 

mentalmente o volume do referido sólido da seguinte maneira: com o uso da fórmula de volume 

fizeram este cálculo por camadas, ou seja - na 1ª camada (a contar da esquerda para a direita) 

multiplicaram as dimensões 3 cm, 2 cm e 2 cm, encontrando, portanto, 12 cm³; na 2ª camada (a do 

meio) fizeram o produto das dimensões 2 cm, 2 cm e 2 cm, resultando, então, em 8 cm³; e, na 3ª 

camada (a contar da esquerda para a direita) efetuaram a multiplicação das dimensões de 2 cm, 2 

cm e 6 cm, sendo igual a 24 cm³. Em seguida, somaram as medidas dos volumes encontrados por 

camadas: 12 cm³+ 8 cm³ + 24 cm³ = 44 cm³. O uso dos cubos do material do Laboratório de 

Matemática foi fundamental para a resolução desta questão, pois, com ele, os estudantes puderam 

manipular os materiais concretos e, em seguida, fazer os registros escritos no quadro para toda a 

turma.    

É interessante observar o quanto os estudantes valorizavam o uso da fórmula matemática 

que dá suporte ao cálculo de volume, revelando, dessa maneira, uma relação com o estudo de 

Anwandter-cuellar (2008).  Esta pesquisadora identificou uma concepção predominantemente 

numérica de volume no ensino francês, ou seja, prevalecia, quase sempre, neste país, o uso 

frequente desta fórmula matemática, associando, portanto, o volume a um número e não a uma 

grandeza. Essa perspectiva de ensino, conforme destaca essa pesquisadora, necessita ser repensada, 

uma vez que ela, por si só, não dar conta de todas as situações matemáticas que envolvem volume.  

Comparando Volumes de Prismas pelo Princípio de Cavalieri 
Para o desenvolvimento da comparação de volumes de Prismas pelo Princípio de Cavalieri, 

colocamos, conforme fica demonstrado na representação na figura 4 (anexo), o cubo maior do 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1908 

material dourado e ao lado um empilhamento das placas do material dourado. Após isto, fizemos o 

seguinte questionamento aos estudantes: Estes dois blocos, que possuem representações diferentes, 

tem ou não o mesmo volume? As respostas deles foram bem divididas, não revelando, neste caso, 

uma nítida compreensão da equivalência de volumes entre os dois sólidos acima representados.  

Passada esta fase inicial e, por meio de amplas discussões com as turmas, eles verificaram 

com o uso da régua se os dois sólidos em destaque possuíam a mesma altura. Neste caso, utilizaram 

procedimentos diferenciados: alguns, por exemplo, colocaram a régua horizontalmente sobre a parte 

superior dos dois sólidos (de modo que ela ficava por cima deles) e verificaram que eles estavam 

num mesmo alinhamento, percebendo, assim, que tais objetos possuíam a mesma altura; outros, de 

maneira diferente, colocaram a régua verticalmente nos sólidos e verificaram se a medida 

apresentada neles era a mesma.  

Feito isto, questionou-se os estudantes sobre o que compreenderam a respeito desta ação 

executada por eles e, neste caso, alguns deles revelaram que, pelo fato de os dois prismas possuírem 

mesma área e mesma altura, eles tinham, portanto, o mesmo volume.  É interessante observar que 

os estudantes de todas as turmas não tinham compreensão de que esta conclusão a que chegaram 

fundamenta-se no Princípio de Cavalieri, ou seja: quando dois blocos prismáticos possuem mesma 

área e altura tem entre si o mesmo volume e, neste caso, ocupam a mesma porção do espaço.  

Relacionando Unidades de Medida de Volume e Capacidade 
Para aprofundar a discussão anteriormente apresentada, sobretudo no que se refere as 

relações entre unidades de medida de Volume e Capacidade, propomos o seguinte desafio aos 

estudantes: Observem as duas caixas representadas com moldes de papel cartão (Prisma de base 

quadrada e Pirâmide de base quadrada) e comparem-nas quanto á forma, base e altura e, em 

seguida, façam uma previsão de qual delas cabe mais sal (ver figura 5 do anexo) 

Após os questionamentos feitos pelo professor e pelos formadores, os estudantes 

informaram inicialmente que a caixa-modelo do paralelepípedo cabia mais sal; e, a da pirâmide, 

cabia menos sal devido a sua forma afunilada. Para verificar tal situação, sugeriu-se que os 

estudantes, com o uso do sal, enchessem totalmente a caixa que representava a pirâmide e, em 

seguida, despejassem este conteúdo na outra caixa que representava o Prisma de base quadrada.  

Esta experiência realizada por eles permitiu verificar se suas respostas iniciais eram válidas 

ou não, concluindo, então, que na caixa-modelo do Prisma cabe mais sal que naquela da pirâmide. 

Feito isto, solicitamos a eles que verificassem quantas vezes é preciso encher a caixa da Pirâmide e 
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despejar na caixa do cubo para enchê-la totalmente? Com o uso do sal, eles puderam, então, 

verificar que para isto é necessário despejar o sal de três caixas da primeira para preencher a outra 

caixa e, por conseguinte, compreenderam que a capacidade da caixa-modelo da Pirâmide é a terça 

parte da capacidade daquela que representa o Prisma. Neste caso, perceberam que o volume de uma 

pirâmide de base quadrada é igual a 1/3 do volume do prisma que tem base e altura iguais às da 

pirâmide.  

 Estudos anteriores realizados nesta mesma perspectiva investigativa, como é o caso de 

Oliveira (2002), vêm apontando dificuldades no ensino e aprendizagem das relações entre estas 

duas grandezas. Atividades dessa natureza podem contribuir para a consolidação destes 

conhecimentos matemáticos por meio da manipulação de materiais concretos, fazendo com que os 

estudantes, por meio da prática, compreendam melhor as situações matemáticas que dizem respeito 

a essa temática de estudo.                          

CONCLUSÕES 

O referido estudo científico se refere especificamente a uma oficina que foi realizada em 

turmas do 9° ano do Ensino Fundamental, particularmente as que ficam localizadas no campesinato. 

Constatamos de um modo geral que os estudantes desta etapa da escolaridade resolviam as 

situações propostas (sobre Volume e Capacidade) com o uso da fórmula matemática, revelando, 

desta maneira, sintonia com os resultados de outros estudos realizados no Brasil, como é o caso de 

Barros (2002). Identificou-se que o uso de materiais concretos (como é o caso de blocos de cubos e 

representações de sólidos do Laboratório de Matemática) facilita o ensino e aprendizagem sobre 

volume e capacidade, pois, tanto contribui na visualização da situação-problema proposta, bem 

como para que o aprendizado aconteça.         
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ANEXOS 

Figura 1. Materiais do Laboratório de Matemática utilizados na oficina pedagógica 

      
Fonte: Caderno digital do Laboratório de Matemática (Anos Finais do Ensino Fundamental 

 
Figura 2. Foto dos alunos do 9° ano da Escola Mul. Manoel Limeira 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 
Figura 3. Foto dos alunos do 9° ano da Escola Alfredo Pinto Vieira de Melo 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Figura 4. Princípio de Cavalieri com o uso do material dourado 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Figura 5. Foto dos alunos do 9° ano Alfredo Pinto Vieira de Melo 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Resumo 

O referido estudo científico discorre sobre as oficinas realizadas com estudantes do 9° ano do Ensino 
Fundamental, particularmente os que estão situados no campo. O objeto de conhecimento explorado 
nestas oficinas foi Volume e Capacidade. Para a fundamentação teórica, utilizamos um conjunto de 
autores da literatura especializada sobre o tema. Já na coleta dos dados, foram feitos relatos onde eram 
descritas as informações relativas à vivência da oficina em cada escola. A partir da leitura destes relatos, 
foi possível elaborar categorias analíticas, que serviram de suporte para a descrição dos dados. Os 
resultados apontam que os estudantes desta etapa escolar usam, quase sempre, a fórmula matemática 
para o cálculo de volume e, neste caso, pouco conhecem o sentido atribuído as dimensões que estão 
interligadas a este conteúdo matemático em particular. 

Palavras-chave: Educação do Campo; Ensino Fundamental; Anos Finais; Volume; Capacidade.     

PROJETO DE ENSINO A MÁGICA DOS NÚMEROS: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Taís de Oliveira Silva – SEDUC 

INTRODUÇÃO  

A necessidade de tratar as dificuldades dos estudantes no que se refere à compreensão de 

conceitos básicos da matemática tem sido uma temática relevante nos últimos anos. De acordo com 

Corso e Dorneles (2010) as dificuldades de aprendizagem acontecem em todas as disciplinas, 

porém na matemática esse número é acentuado. Esses autores afirmam que essa deficiência está 
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fortemente relacionada à falta de senso numérico. E, este, por sua vez está relacionado à facilidade e 

a flexibilidade com a qual as crianças demonstram a compreensão do significado dos números e 

ideias relacionadas a eles, entrelaçadas ao desenvolvimento cognitivo na educação matemática.  

É devido a essa falta de desenvolvimento cognitivo, por parte dos alunos, voltado a 

matemática que é possível encontrar muitas dificuldades em definir conceitos bem elementares tais 

como: Operações numéricas, regularidades, polígonos, fração, etc. Pensando nestes obstáculos 

apontados pelos autores e observando a necessidade de possibilitar o desenvolvimento cognitivo 

aos estudantes referente a aprendizagem matemática que se elaborou uma intervenção, partindo de 

um projeto de ensino.  

Para Hernández (1998) os projetos possibilitam aos alunos vivências que perpassam o 

conhecimento das disciplinas, além de fornecer maior preparo na resolução de situações-problema, 

favorecendo o aumento das capacidades dos estudantes de encarar desafios e desenvolver 

criticidade, compreendendo o seu lugar no mundo.  

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver o senso numérico nos alunos na 

construção coletiva do conhecimento matemático por meio de um projeto de ensino que 

vislumbrava a discussão do conhecimento escolar e o apontamento a importância do uso da 

matemática na vida cotidiana. Ele também tem a intenção de instigar os alunos no desenvolvimento 

de habilidades discursivas por meio de atividades potencialmente argumentativas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Atualmente o ensino tem tomado formas diferentes, sendo caracterizado pelo vasto acervo 

de novas metodologias e propostas pedagógicas, como também sido embasado na contextualização 

e resolução de questões abertas que considerem não apenas os aspectos científicos, mas aspectos 

sociais, econômicos e ambientais (OLIVEIRA, 2004). Nesse sentido, o educador tem como dever 

articular o conhecimento escolar com situações procedimentais nas quais os alunos possam ser 

colocados à prova e desenvolvam autonomia. Acredita-se que trabalhar com projetos auxilie a 

articulação entre conhecimento e problematização (NOGUEIRA, 2008). 

Entretanto, quando se fala em projetos, imediatamente pensa-se no futuro, mas, na verdade 

se trata de como planejar e tornar real uma ideia que não necessariamente precisa ser futuro e sim 

presente. Em concordância a isso Machado (1997, p. 63) afirma que projeto é um “[...] esboço, 

desenho, guia de imaginação ou semente da ação, um projeto significa sempre uma antecipação, 
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uma referência ao futuro”. Ou seja, nos projetos a aprendizagem acontece na coletividade, oriunda 

da troca de experiências e de reflexão crítica sobre as diferentes práticas (VASCONCELLOS 

2006). 

Ao falar de aprendizagem na coletividade não se pode descartar o caráter dialógico e 

discursivo dessa, tendo em vista que o compartilhamento do saber dar-se-á em virtude do diálogo. 

Para isso essa intervenção teve sua ocorrência baseada nas teorias da argumentação sob a 

perspectiva dialógica apresentada por Leitão (2011), que afirma que o conhecimento é elaborado 

mutuamente e o aluno é sujeito ativo nessa elaboração. 

De acordo com Leitão (2007, p. 454), a argumentação “é entendida como uma atividade 

discursiva e social”. Logo, é dialógica e reflexiva, tendo em vista, que o próprio diálogo viabiliza 

processos elaborados da mente. Exemplo disto é o indivíduo poder refletir sobre seus próprios 

pensamentos. Portanto, por meio da argumentação e justificação de determinadas situações os 

estudantes precisariam buscar compreender a premissa e discutir acerca dela para analisar o senso 

numérico por comparação. 

Geary et. al (2000) foi quem analisou o senso numérico por meio de comparações, 

identificação de números e memória de trabalho. Okamoto e Case (1996) elaboraram um teste de 

desenvolvimento numérico a partir de níveis de conhecimento também fazendo uso de comparação 

como, por exemplo: quem é maior - o número 3 ou 4? Quem é mais próximo de 12,45 - o número 

12 ou 13? Portanto, eram comparações simples, mas que quando realizados com um plano de 

execução, objetivando o desenvolvimento do senso numérico, surtia efeito significativo no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. A ideia abordada nesse trabalho é que esses modos de 

comparação surjam intencionalmente em atividades pré-definidas como é o caso do projeto de 

ensino.  

Souza (1996) afirma que o jogo como atividade lúdica abre espaço para que os alunos 

argumentem, criem e desenvolvam criticidade. Em concordância a isso Schwartz (1998) afirma que 

o jogo possui duas funções - a primeira é óbvia que no caso é a função lúdica de proporcionar 

prazer, diversão e outros. No entanto, a segunda função é evidenciada geralmente quando o jogo é 

utilizado em um viés intencional de aprendizagem que no caso é a função educacional como 

complemento do conhecimento dos estudantes. Para a autora quando há o equilíbrio entre essas 

duas funções obtêm-se o jogo educativo. Portanto, pensou-se em aproximar os estudantes ao 

desenvolvimento de habilidades matemáticas por intermédio do jogo.  
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METODOLOGIA  

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto de intervenção com estudantes 

do Ensino Fundamental – Anos Finais – da Escola Municipal Professor José Florêncio Leão, 

localizada na cidade de Caruaru-PE. O projeto foi desenvolvido com aproximadamente 150 

estudantes do 6° ao 9° ano, com duração de três meses, tendo início no mês de setembro e 

culminância ao final do mês de novembro com a ‘I Amostra de Matemática’. Na primeira amostra 

também ocorreu a criação de um grupo de alunos chamados “os cérebros de ouro” que faziam 

truques de mágica utilizando a matemática. 

A elaboração do projeto de ensino ocorreu mediante averiguação de duas professoras de 

matemática em relação a dificuldade dos alunos em consolidar conceitos básicos e necessários para 

o ambiente educacional, tais como: resolução de situações-problema, envolvendo sequências 

numéricas; reconhecimento e distinção das características de formas geométricas; operações 

básicas; localização de pontos no plano e outros. Para tanto, algumas etapas foram seguidas, a fim 

de que o conhecimento fosse construído na coletividade.  

1ª Etapa: Produção dos jogos e construção conceitual  
Confecção: foi elaborada em todas as turmas oficinas para confecção de material didático, 

que consistia em jogos adaptados que as professoras levaram para reprodução, em aulas específicas 

e em contra turnos. Para otimizar o tempo e a divisão das atividades, cada sala foi dividida em 

grupos com respectivos líderes que cuidavam da organização das mesmas. Em resumo, cada turma 

confeccionou dois protótipos de determinado jogo. Ao final da confecção, os alunos jogavam, 

elaboravam hipóteses e criavam regras. 

Pesquisa: Após a confecção dos jogos, os grupos foram direcionados a uma investigação 

acerca dos assuntos contidos no material didático produzido por eles. Os alunos precisavam 

identificar os conceitos matemáticos inseridos em cada jogo.  

Socialização das pesquisas: Após identificação dos conceitos e a realização das pesquisas, 

eles tiveram que fazer uma breve apresentação para a turma apontando os objetos de conhecimento, 

conceituando e teorizando-os. Essa atividade foi mediada pelas professoras que ajudavam os 

estudantes na explicação e apontavam para aspectos específicos, fazendo uso da argumentação no 

momento da socialização. 

Socialização dos jogos: Cada jogo confeccionado pelos grupos foi levado para as demais 

turmas, para que os alunos explicassem as regras e conceitos identificados. 
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 2ª Etapa: Os cérebros de Ouro e Amostra de Matemática 
Nesta etapa foi selecionado alguns alunos que durante a elaboração e apresentação dos jogos 

demonstravam ter uma maior afinidade e domínio com os conceitos matemáticos e que 

aparentassem ter um senso numérico mais desenvolvido. Os alunos selecionados formavam um 

grupo chamado Os Cérebros de Ouro, que tinham como função montar um acervo de truques de 

mágica que necessitasse da matemática para sua execução. Estes também foram orientados na 

preparação do material e tinham reuniões periódicas a cada 15 dias para treinar os truques 

escolhidos por eles.  

Os truques eram pesquisados na internet e se tivesse contido operações matemáticas para sua 

efetuação seriam selecionados. Todos os alunos precisavam conhecer boa parte dos truques e 

principalmente a solução desses, bem como compreender os cálculos pertencentes a eles. Os 

estudantes precisavam por vezes fazer aproximações, comparações e cálculos mentais para 

execução de boa parte dos truques, isto é, fazer uso de senso numérico.  

Depois de construído o acervo didático com os estudantes, foi organizado uma amostra de 

exposição do material como também o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos nesse 

projeto. Para execução da amostra de matemática contou-se com o engajamento de toda 

comunidade escolar: pais ou responsáveis, professores, alunos, equipe administrativa e outros.  Para 

tanto, essas atividades foram explanadas pelos alunos que fazem parte do grupo ‘cérebro de ouro’, 

e todos os demais demonstraram para a comunidade escolar os resultados de suas pesquisas e 

trabalho em grupo.  

Jogos Confeccionados  

• Plano Cartesiano - localização de pontos, reconhecimento das coordenadas, 

intersecção. 

• Adição, subtração, multiplicação, divisão (ASMD): Operações matemáticas. 

• Racha cuca: Sequencias Numéricas; 

• Subtração com Tangram: Subtração e ideia de fração. 

• Batalha Geométrica (Batalha Naval): Plano cartesiano, localização dos pontos, 

cálculo mental, identificação de coordenadas e intersecção. 

• Preencher Quadrados: área, fração, adição, subtração. 

• Trilhatica (Trilha da matemática): conhecimentos de matemática (nível 9°ano). 
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• Forma Geométrica com dados: identificação de polígonos. 

• Truque de Mágica 

Não possuíam nomes específicos. No entanto, a maioria era feito com cartas para descobrir a 

carta com manipulações de princípios multiplicativos, cálculos mentais. Outros eram feitas 

previsões de resultados de somas das quais a plateia era quem determinava os números e por meio 

de manipulações dos valores os resultados eram expostos. 

Além disso, os alunos faziam truques de ilusão de ópticas utilizando dados que nada mais 

eram que a soma de dois lados opostos sempre adquirindo o número 7, como também usavam os 

conceitos de múltiplos para descobrir cartas etc.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No primeiro momento, que se tratava da confecção dos jogos, os alunos inicialmente 

demonstravam dificuldade do trabalho em grupo. Fato este que foi sendo contornado pela mediação 

da professora nessas situações conflituosas. Essa etapa, além de desenvolver as relações 

interpessoais entre aluno-aluno e aluno-professor, promoveu a autonomia dos estudantes em portar-

se como líderes, atendendo assim, ao que Nogueira (2008) infere que através da imersão em 

projetos de ensino os alunos passam a desenvolver autonomia e liderança para tomada de decisões, 

conforme a figura 1. 

Para que fosse possível atingir as metas estabelecidas do projeto de ensino, foi preciso um 

trabalho minucioso no preparo do alunado. As dificuldades mais observadas, eram elementares 

como as operações com números naturais e o maior foco era atingir essas fragilidades. Para tanto, a 

argumentação foi essencial para dialogarem comparações e possibilitar o senso numérico nos 

estudantes. 

Essa identificação do desenvolvimento se deu pela observação da atividade, as maiores 

dificuldades eram trabalhadas gradativamente, pois à medida que iam jogando as respostas eram 

imediatas. Essa observação não ficou restrita apenas a execução do jogo, mas foram evidenciados 

também durante as aulas expositivas uma vez que os estudantes conseguiam relacionar valor 

numérico a operação matemática mentalmente. 

Para isso o material produzido foi baseado na adaptação de jogos já existentes. Por exemplo, 

em um dos jogos cada rodada as regras eram renegociadas, pois na primeira os alunos precisariam 

fazer apenas adição (mental), na segunda adição e subtração (mental) na terceira adição subtração e 
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multiplicação (mental e/ou com auxílio do caderno) e da quarta em diante todas as operações 

adição, subtração, multiplicação e divisão (mental e escrito).   

Logo, observa-se que a construção dos conceitos era elaborada gradativamente. Plano 

cartesiano era um assunto abordado por meio de um jogo de localização de pontos e outro parecido 

com “batalha naval” chamado batalha geométrica. Os alunos também apresentavam grandes 

dificuldades de localizações no plano então esses jogos foram intervenções didáticas para tentar 

melhorar a compreensão do alunado.  

Após a vivência do projeto e o contato com esses jogos, que também eram utilizados após a 

amostra nas aulas de matemática como auxilio, observou-se a facilidade com a qual os alunos 

compreendiam e identificavam pontos no plano e isso foi refletido também nas avaliações. Vale 

salientar que esses conceitos não eram vivenciados intuitivamente apenas nos jogos, mas por meio 

das discussões nas quais os alunos tiveram que apontar quais conceitos da matemática eles podiam 

encontrar nos jogos e podiam pesquisar também. Isso tanto nos jogos como nos truques de mágica.  

Observou-se também que os alunos, até mesmo aqueles dos anos mais avançados, falhavam 

na identificação das formas geométricas o que era necessário conhecer para dominar a linguagem 

matemática e saber agir diante dos problemas trazidos em sala de aula. Por este motivo, que estes 

conceitos de nomenclatura de lados e ângulos, também foram abordados em um dos jogos 

produzidos, e, principalmente, nos debates.  

Sendo assim, as pesquisas foram de suma importância para que fossem diagnosticadas na 

fala dos alunos as maiores dificuldades para aprendizagem. Por vezes era percebida a dificuldade de 

expressar os conteúdos. E a partir disso as professoras puderam intervir trazendo maiores 

discussões e explanando os conceitos por meio da conversação. A estratégia de utilizar a 

argumentação foi imprescindível para estes momentos, pois a partir dela as professoras faziam 

emergir o debate educacional que objetivava a construção coletiva do conhecimento.  

Passados esses momentos - a confecção dos jogos a investigação e pesquisa dos alunos - os 

jogos foram socializados nas demais turmas, a fim de que as regras fossem testadas bem como o 

desenvolvimento dos alunos ao que se refere a apropriação do conhecimento discutido e 

desenvoltura para exposição do jogo.  

Os alunos foram protagonistas nessas oficinas, a apresentação dos jogos era totalmente 

realizada por eles, desde a explicação matemática até as regras dos jogos. A explicação consistia em 

situar os jogadores que em determinado material eles poderiam, por exemplo, revisar e exercitar as 
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operações básicas já que o desenvolvimento dele ocorreria mediante operações matemáticas 

simples. 

Notou-se também que os alunos ao se sentirem protagonistas e engajados na atividade 

demonstraram entusiasmo para expor o conhecimento por eles adquirido, conforme consta a figura 

2. 

No segundo momento o grupo “os cérebros de ouro” foi montado e suas reuniões ocorriam 

no contra turno. Nele, os alunos precisavam pesquisar truques de mágica que fizessem uso da 

matemática e treiná-los nas reuniões. O engajamento desse grupo foi interessante, os alunos nos 

intervalos estavam fazendo truques para os colegas, gestão, professores e demais funcionários da 

escola, além de levar para casa os truques e mostrar aos pais ou responsáveis, vizinhos etc. Ou seja, 

o entrosamento não ficou restrito apenas ao contexto escolar, mas perpassou os muros da escola 

produzindo conhecimento matemático na socialização com os pais.  

Com o auxílio do projeto a mágica dos números foi possível despertar nos estudantes 

maior interação com o conhecimento propriamente dito. Esse despertar foi notado quando os alunos 

explicavam táticas dos jogos ou até mesmo como os números conseguiam solucionar “truques de 

mágica”. Além disso, como era preciso explicar os fenômenos vistos em um jogo ou em um truque, 

eles tinham que encontrar elementos epistêmicos que sustentassem seus argumentos para explicação 

dos conteúdos matemáticos. A aprendizagem era construída gradativamente na coletividade. Os 

alunos conseguiam relacionar os conteúdos no momento das aulas e nas avaliações, notou-se que 

antes era um desafio uma simples multiplicação, mas no transcurso dessas atividades, o 

desenvolvimento do cálculo mental facilitou essas operações.  

Acerca disso, Vasconcellos (2006) afirma que a aprendizagem por projeto é oriunda da troca 

de experiências e de reflexões críticas, por isso é elaborada na coletividade. Sendo assim, é possível 

perceber que a interação dos estudantes na formulação de estratégias culminou na elaboração de 

conhecimento crítico e reflexivo.  

É válido salientar que a avaliação do projeto não acorreu apenas na culminância deste, isto é, 

na Amostra de Matemática. Em todas as etapas de seu desenvolvimento os alunos eram avaliados 

de maneira formativa, sendo pontuados pelo envolvimento e apropriação do conhecimento 

específico da matemática. E por fim na culminância do projeto. Para essa conclusão algumas 

escolas foram convidadas para prestigiar o trabalho dos estudantes e partilhar também do 

conhecimento construído durante esta intervenção.  
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Os alunos participantes do projeto foram localizados nas salas e tinham como função 

explicar e mediar à execução dos jogos. Em cada sala tinham quatro tipos de jogos, com cadeiras 

dispostas em círculo para facilitar a comunicação entre os estudantes no momento de jogar. Os 

cérebros de ouro ficavam em barracas ornamentadas por eles nos corredores abordando os 

visitantes, exibindo seus truques matemáticos. 

 O trabalho também foi bem avaliado pelos gestores visitantes, no sentido de conseguir 

promover um evento que se preocupou com o conhecimento dos estudantes e não só em uma 

exposição. Muitas sugestões foram dadas para continuidade do projeto e solicitação de leva-lo até 

as escolas visitantes. Na figura 3 é possível verificar o registro visual da Amostra Matemática.  

CONCLUSÕES 

De forma geral, essa intervenção pedagógica demonstrou a importância das metodologias 

ativas inovadoras como auxiliadoras da prática docente. Entendemos que nenhuma metodologia por 

si só garante aprendizagem, ainda que seja muito eficaz. Portanto, para que pudéssemos alcançar os 

objetivos desse projeto de ensino, foi preciso comprometimento e insistência. Frente a tudo que já 

foi argumentado é perceptível como o engajamento dos estudantes nas aulas de matemática 

melhorou. 

Dentro de suas limitações metodológicas foi possível identificar que projeto de ensino 

contribuiu significativamente para o desenvolvimento cognitivo de boa parte dos alunos, isto é para 

o desdobramento do senso numérico neles. É bem certo que, por mais eficaz e promissor que um 

projeto seja, este não garante totalidade no alcance de seus participantes. No entanto, naqueles que 

participaram do projeto foi possível perceber um mínimo de desenvolvimento das atividades 

sugeridas que foi de extrema valia.  

Além de desenvolver a apropriação do conhecimento matemático, a revisão das bases 

conceituais e o engajamento dos alunos nas atividades escolares, houve o desenvolvimento das 

relações interpessoais e a aproximação da comunidade a escola na representação familiar dos 

estudantes.  
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ANEXOS 

Figura 1. Confecção dos jogos 
       

 

 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal dos pesquisadores 
 

Figura 2. Socialização dos Jogos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal dos pesquisadores 
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Figura 3. I Amostra de matemática  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal dos pesquisadores 

Resumo 

O ensino da matemática sempre foi um desafio para educadores, não por se tratar de uma ciência 
inalcançável, mas pelo fato de que sua compreensão demanda algumas organizações cognitivas 
especificas e típicas da própria matemática. O desafio é pensar em como auxiliar os alunos para que 
haja esse tipo de organização cognitiva que está diretamente relacionado com a facilidade e a 
flexibilidade com que os alunos compreendem os números e as ideias referentes a eles, mais conhecido 
como senso numérico. Uma possível estratégia para o alcance desse desenvolvimento matemático são 
os projetos de ensino, pois, a partir deles é possível fazer com o que os alunos critiquem e argumentem 
sobre suas ideias e assim possibilite a emergência de momentos argumentativos que favoreçam a 
construção coletiva do conhecimento matemático. Sendo assim, o objetivo da intervenção foi tentar 
desenvolver o senso numérico de comparação e maior apropriação de conceitos elementares da 
matemática por meio de jogos educacionais que tinham a finalidade de não só promover o lúdico, mas, 
sobretudo, agregar conhecimentos e novas formas de pensar, por meio de um projeto de ensino. A 
culminância do projeto se deu em um tempo de três meses finalizando com uma amostra pedagógica 
para que os alunos pudessem expor a comunidade os trabalhos desenvolvidos por eles. Identificou-se 
que esse projeto de ensino contribuiu significativamente para o desenvolvimento cognitivo, 
promovendo o desdobramento do senso numérico em boa parte dos estudantes. Constatamos também 
que o engajamento destes melhorou nas aulas de matemática, além de favorecer as relações 
interpessoais e a aproximação com a comunidade escolar. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Senso numérico; Projeto de ensino; Jogos educacionais.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFACES ENTRE A AVALIAÇÃO DO ENSINO E 

APRENDIZAGEM E OS EFEITOS NA DINÂMICA E 
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Resumo 

Entende-se que a avaliação do ensino e aprendizagem constitui-se enquanto elemento balizador das 
práticas educativas desenvolvidas no ceio da escola. Contudo, faz-se necessário, a compreensão do ato 
de avaliar com ênfase na promoção das potencialidades dos discentes e na reflexão constante da prática 
desenvolvida pelo professor. Dessa forma, cabe o entendimento da prática avaliativa para a melhoria 
das ações realizadas nas instituições com foco na aprendizagem significativa dos discentes. Diante desse 
contexto, o respectivo painel objetivou, i) desvelar os aspectos inerentes aos entraves da prática 
avaliativa e formação de professores da Educação Infantil em uma escola da rede pública localizada no 
município de Fortaleza, Ceará. Buscou-se também, ii) analisar a avaliação do ensino e aprendizagem e 
sua relação com a comunidade educativa, considerando as especificidades e a aprendizagem 
significativa por meio do uso de memes, incentivando, pois, a diversidade de instrumentos capazes de 
auxiliar professores e alunos no acompanhamento e mapeamento das aprendizagens requeridas durante 
o caminhar educativo. Mediante as urgências e os entraves da avaliação da aprendizagem, coube refletir 
acerca do entendimento dos conceitos as ações propostas pelo Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) e, iii) realizar uma análise crítica permeada pela teoria acerca dos efeitos de seu 
funcionamento mediante o acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos a partir dos 
aspectos intraescolar e extraescolar. Assim, procurou-se estabelecer uma articulação da avaliação da 
aprendizagem mediante as demandas apresentadas pelas instituições de ensino pesquisadas e a prática 
docente, bem como, os efeitos do uso das avaliações externas e da política nacional de avaliação 
articulada ao modo como esses exames vem modificando a dinâmica e prática escolar.  

Palavras-chave: Avaliação educacional 1; Ensino e Aprendizagem 2; Prática docente 3; Cotidiano 
escolar.  

A FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA AVALIATIVA: ENTRAVES NO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Francisca Camila Ciriaco – PMF 

Viviane da Cruz Teixeira – FAC 

Ana Paula Vasconcelos de Oliveira Tahim – UFC 

INTRODUÇÃO 

A avaliação do ensino e aprendizagem constitui-se como componente obrigatório para a 

ampliação das aprendizagens a serem desenvolvidas em sala de aula. Sabendo disso, cabe 

considerar os interesses dos educandos envolvidos nesse processo de desenvolvimento, tornando-o 

processual e significativo. Dessa forma, a avaliação do ensino e aprendizagem enquanto 

componente pedagógico obrigatório deve oportunizar aos docentes, a reflexão constante acerca da 

prática pedagógica e dos desafios presentes no processo de ensinagem. 

Para tanto, a prática avaliativa deve ser ancorada em instrumentos capazes de tornar essa 

etapa importante para os sujeitos que integram a escola, ocasionando melhoria nas práticas e no 

modo específico de aprendizagem dos discentes. Assim, a avaliação da aprendizagem deve estar 
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ancorada nos interesses e promoção atenta dos educandos. Para essa etapa, faz-se importante a 

análise dos métodos utilizados e as tomadas de consciência e ação para a proposição de novas 

práticas. 

Diante desse contexto, a respectiva pesquisa centrada na abordagem qualitativa do tipo 

exploratória e descritiva buscou desvelar as percepções de (n=9) por meio de questionários com 

assertivas fechadas direcionados para as professoras da rede pública municipal do município de 

Fortaleza, Estado do Ceará, no tocante ao ato de avaliativo e os efeitos dessa ação para o processo 

de ensino e aprendizagem. Essa análise foi feita mediante as bases teóricas sedimentadas em teorias 

e conceitos de Vianna (2000), Garcia (1985), Gatti (2009), Luckesi (2009), Libâneo (2013) e 

Depresbiteris (1989).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A avaliação educacional está inserida como uma abordagem sistemática que induz atitudes 

que devem ser tomadas na ação avaliativa nos quais analisar é subsidio para julgamentos de valores 

e tomada de atitude. Desta forma, avaliar não se constitui pratica acabada, pronta, autossuficiente, 

mas tem o papel de possibilitar explicação de um fenômeno, analisar as causas, prováveis 

consequências e sugerir possíveis esferas de discussões que foram pesadas anteriormente para 

tomada de decisão (VIANNA, 2000). 

Diante disso, avaliar em qualquer contexto não é tarefa fácil, requer conhecimentos que vão 

além de discussões teóricas, mas uma análise do contexto e das práticas, possibilitando assim, 

condições para a tomada de decisão em sala de aula. 

Nessa perspectiva, a formação docente tem papel crucial para aperfeiçoar a prática, de 

acordo com Garcia (1995) são oportunas à interlocução entre a formação inicial e a formação 

continuada, não se deve pretender que a formação inicial seja produto acabado, é necessária a 

continuação de estudos para complemento da prática. 

De acordo com Gatti (2009, p. 61): 

A avaliação a ser desenvolvida pelos professores em sala de aula tem merecido alguns 

estudos, mas, em geral, pouca ou nenhuma orientação se dá nos cursos de formação de 

professores sobre este aspecto tão importante do desenvolvimento das atividades 

escolares.   
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Ainda segundo a autora, a preparação docente para exercício do ato e prática avaliativo 

ainda carece de orientação e formação dos profissionais docentes. Para tanto, cabe a formação 

contínua desse profissional para o desenvolvimento de uma prática atenta e contextualizada a 

realidade dos discentes envolvidos nos processos. Para Nóvoa (2017), os principais eixos para a 

formação dos educadores são: o contato, o conhecimento e a socialização com a profissão, não há 

maneiras de formar médicos sem contatos com outros médicos, da mesma maneira que não se 

forma professores sem contato com outros docentes do âmbito escolar.  

Para Luckesi (2010), a avaliação da aprendizagem tem dois desígnios: o primeiro busca 

auxiliar o educando no seu desenvolvimento escolar, contudo, o segundo objetiva responder a 

sociedade pela qualidade do trabalho educativo exercido. Segundo essa ótica, a avaliação fornece 

suporte para assimilação de conteúdo, constituição de autoconhecimento como sujeito existencial e 

como cidadão. Por outro lado, a avaliação da aprendizagem exerce um papel social, na qual a escola 

para responder o mandato social, deve oportunizar a educação das gerações por meio do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Neste contexto, o docente tem o compromisso com a sociedade de exercer sua profissão e a 

responsabilidade de preparar os alunos para que se tornem cidadãos ativos no seu contexto social, 

contribuindo assim, para formação cientifica e cultural. Um fato importante acerca do papel do 

professor na mediação entre aluno e sociedade, condições de origem e destinação social, no entanto, 

o educador deve buscar condições que possam proporcionar o encontro do discente com o material 

de estudos, para isso planeja, prepara suas aulas e avalia o processo de ensino (LIBÂNEO, 2013). 

A respeito da avaliação como processo de aprendizagem, Depresbiteris (1989, p. 45) 

discorre que a:  

Avaliação no seio da atividade de aprendizagem é uma necessidade, tanto para 

professor como para o aluno. Avaliação permite ao professor adquirir os elementos de 

conhecimento que o tornem capaz de situar, do modo mais correto e eficaz possível, a 

ação de estímulo de guia ao aluno. A este último, então, permite verificar em que 

aspectos ele deve melhorar durante seu processo de aprendizagem.  

Dessa forma, pode-se compreender que a avaliação da aprendizagem é fator preponderante 

para aluno e professor. Aos docentes, a avaliação da aprendizagem proporciona subsídios para 

melhorias de sua prática, induzindo possíveis mudanças e possibilitando o desenvolvimento do 

aluno. Para o discente, objetiva a prática reflexiva pautada na busca de possibilidades para o 

processo de ensino e aprendizagem.  
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Neste sentido, avaliar requer um olhar além do que está sendo analisado, com o cuidado aos 

rótulos, pois quando se rotula não há espaço para observar particularidades nos discentes que 

podem ser instigadas pelo professor para que ocorra a aprendizagem de forma significativa.  

Cabe ao professor, compreender quais são os pontos que podem ser moldados?, que práticas 

estão sendo feitas em sala para melhoramento do trabalho e aprendizagem dos discentes? A 

avaliação da aprendizagem não constitui matéria pronta, discussão finalizada, teoria aceita. É 

necessário ser modelada, passo a passo, a cada dia, a cada aula, de acordo com a realidade de cada 

turma, para cada grupo de alunos (ANTUNES, 2008). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A natureza da pesquisa assenta-se na abordagem qualitativa do tipo descritiva e exploratória 

quanto ao objetivo geral da pesquisa. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, na qual se exige um contato direto do pesquisador com o 

ambiente. A tipologia desse trabalho é apontada como exploratória, permitindo, pois, uma 

proximidade do pesquisador com o problema em processo de investigação e objeto da pesquisa. 

Conforme Gil (1999, p. 43) “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos”, ou seja, objetiva proposição de novos estudos. 

A respectiva pesquisa foi realizada em uma escola pública localizada no município de 

Fortaleza, no Estado do Ceará. A instituição integra a regional 2 (dois) e constitui-se enquanto 

Centro de Educação Infantil (CEI) no respectivo município supracitado. A coleta de dados foi feita 

mediante a adoção de questionários fechados com questões pertinentes à temática apresentada junto 

à (n=9) professoras da modalidade de Educação Infantil (EI). Assim, adotou-se uma escala de 

percepção no intento para ampliar as possibilidades de análise e aprofundamento do estudo.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Conforme O respectivo instrumental adotado na pesquisa fez menção ao processo de 

formação inicial e continuada para o ato avaliativo, colocando como fator relevante para a 

qualidade do ensino ofertado aos alunos e melhoria da prática docente. Dessa forma, de acordo com 

o gráfico 1 (um) a seguir.  
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Gráfico 1. Formação inicial e continuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Da pesquisa. 

Conforme Gatti (2009), a avaliação é importante no desenvolvimento das atividades 

escolares e requer que o discente a utilize de maneira que proporcione benefícios e melhorias à 

prática, considerando o desenvolvimento do aluno.  

Por meio dos dados obtidos, pode-se perceber que 67% (n=6) concordam totalmente, o 

corresponde a 22% (n=2) dos respondentes concordam parcialmente com a afirmativa, e 11% (n=1) 

discordam parcialmente. No entanto, faz-se necessário, o aprofundamento por parte dos educadores 

na temática em observação, tendo em vista, a relevância e importância da formação docente para o 

alinhamento das práticas avaliativas na escola.  

Questionou-se às educadoras quanto o auxílio da avaliação e se a mesma auxilia no processo 

de desenvolvimento do discente, verificou-se em conformidade com o gráfico 2 (dois) que: 
Gráfico 2. Avaliação como auxilio ao discente e docente 

 
Fonte: Da pesquisa. 

O objetivo do item buscou perceber a compreensão dos professores acerca da importância da 

avaliação para aprendizagem e auxilio na prática docente. Assim, percebeu-se através dos dados 

obtidos na análise, que 89% (n=8) concordam totalmente que a avaliação auxilia ao docente e 

discentes e, 11% (n=1) marcaram que concordam parcialmente. De acordo com Depresbiteris 
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(1989), a avaliação é necessária para o professor, pois possibilita o aprimoramento da prática, 

consegue proporcionar melhorias ao aluno de maneira eficaz com a intenção de permitir e estimular 

a aprendizagem. Para o discente, induz a percepção de que aspectos podem ser melhorados na 

aprendizagem.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A presente pesquisa buscou desvelar as percepções de (n=9) professoras da rede pública 

municipal do município de Fortaleza, Estado do Ceará, no tocante ao ato de avaliativo e os efeitos 

dessa ação para o processo de ensino e aprendizagem.  

Por meio da análise dos dados coletados na pesquisa, pode-se perceber que a prática 

avaliativa deve ser permeada por um processo de formação contínua por parte dos educadores e da 

comunidade escolar. Faz-se necessário a ampliação da prática avaliativa do ponto de vista de 

melhorias a serem consideradas nesse caminhar mediante a construção de instrumentos capazes de 

observar e promover a aprendizagem dos discentes.  

A avaliação, portanto, deve ser inserida enquanto componente obrigatório para o ato 

pedagógico, oportunizando novos olhares e ações sobre a ação e prática docente, ressignificando os 

desafios, as lacunas e as experiências exitosas presentes no cotidiano de ação do professor em sala 

de aula.  

A respectiva pesquisa não se encerra no recorte apresentado, assim, faz-se necessário a 

continuidade e ampliação de estudos e pesquisas científicas para o aprofundamento dos entraves 

presentes no ato de avaliar no intento de auxiliar professores, alunos e comunidade escolar nessa 

ação integrativa e diversa que a educação está assentada.  
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Resumo 

Sabe-se que a formação docente constitui-se enquanto dimensão importante para a ampliação das 
melhorias a serem propostas dentro da escola. Assim, o professor insere-se como elemento basilar de 
mediação para as aprendizagens a serem requeridas pelos discentes no processo educativo. Diante desse 
contexto, a respectiva pesquisa buscou desvelar as percepções de (n=9) professoras da rede pública 
municipal do município de Fortaleza, Estado do Ceará, no tocante ao ato de avaliativo e os efeitos 
dessa ação para o processo de ensino e aprendizagem. A metodologia adotada na pesquisa centrou-se 
na abordagem qualitativa do tipo exploratória em conformidade com o objetivo geral. Nesse contexto, 
corroborando com Gil (1999, p. 43), “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Realizou-se também uma pesquisa de 
campo para coleta de dados por meio de questionário fechado aplicados junto aos docentes da 
modalidade de Educação Infantil (I, II e III) da Regional II (dois) oriundos da rede pública municipal 
de Fortaleza-CE. Verificou-se, após a análise e discussão dos dados, que a formação dos professores 
deve ser constante para uma prática avaliativa significativa para o desenvolvimento dos discentes. 
Contudo, é preciso o estabelecimento de uma cultura avaliativa formativa que possa auxiliar os 
docentes nas tomadas de ação durante o processo de ensinagem. Portanto, a formação inicial e 
continuada são etapas sedimentares para a realização da avaliação do ensino e aprendizagem, contudo, 
faz-se necessário, a ampliação e reflexões sobre essa prática do contexto escolar para a proposição de 
uma avaliação da aprendizagem enquanto etapa dinâmica e processual também da formação de 
professores.   

Palavras-chave: Avaliação do Ensino e Aprendizagem 1; Ato avaliativo 2; Formação Docente 3. 

O USO DOS “MEMES” COMO RECURSO FACILITADOR DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM: UM ESTUDO REALIZADO EM CARIÚS-CE   

Denize de Melo Silva – UFC 

Maria Lucijane Gomes de Oliveira – UFC 

INTRODUÇÃO 

A avaliação faz parte do cotidiano escolar e esse ato vai além de uma atribuição de uma nota 

no final do período, deve ocorrer de forma contínua levando em consideração o contexto do aluno e 

suas aprendizagens diárias.  

Para Libâneo (1994, p.196) avaliação é tida “como um componente do processo de ensino 

que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência 
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destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades 

didáticas seguintes”.  

Diante desta realidade, Freitas et al. (2014) colabora que para a desconstrução de práticas 

comumentes tradicionais é necessário a inserção de novos métodos avaliativos. Os memes, 

portanto, surgem como um recurso facilitador do processo ensino-aprendizagem permitindo a 

inclusão de alunos de forma lúdica e significativa no processo de construção do conhecimento. 

Os memes são combinação de imagens e legendas bem-humoradas. O gênero se alastrou 

rapidamente de forma contínua em meios aos usuários de redes de comunicação. De acordo com o 

dicionário Houaiss (2015), meme é um “conjunto de fórmulas e produtos culturais que, após 

transmitidos, proliferam de maneira autônoma e sem controle por parte das mentes receptoras”. 

Segundo Knobel e Lankshear (2007) numa dimensão da produção e transmissão cultural, os 

memes são desenhos seguidos de textos que geram e moldam representações mentais, formas 

significativas de comportamento e ações de um grupo social.  

Desse modo, compreendendo os memes como ferramenta facilitadora no processo educativo 

capaz de alcançar diferente públicos, em especial, os jovens, por estar presente no cotidiano virtual, 

por meio das redes sociais, propõe-se como atividade do projeto de pesquisa, uma gincana com 

memes autorais a respeito de conteúdos da língua portuguesa, a fim de avaliar o conhecimento dos 

alunos sobre os conteúdos estudados ao longo das observações realizadas. 

Diante desse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar o uso do memes como recurso 

didático-avaliativo por professores em uma escola da rede pública municipal de Cariús, estado do 

Ceará, incentivando o uso dos memes como instrumento criativo para a promoção do ato 

educacional significativo.  

Os aspectos metodológicos do estudo compreendem uma pesquisa de caráter qualitativo em 

consonância com uma pesquisa-ação. Desta forma, considerou-se relevante para o desenvolvimento 

da pesquisa, a observação da prática pedagógica do professor em relação ao conteúdo ensinado, as 

metodologias aplicadas em sala e as atividades realizadas pelos alunos, pois as atividades que serão 

executadas posteriormente têm como objetivo avaliar a aprendizagem dos educandos por meio dos 

memes. 

Em relação ao seu desenvolvimento o artigo está estruturado em mais cinco seções, além 

desta introdução. A segunda seção inicia o referencial teórico no qual são aprofundados conceitos 

do estudo, abordando aspectos fundamentais ao termo “meme”, enfatizando a contribuição no 
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processo educativo. A terceira seção aborda os procedimentos metodológicos do estudo. A quarta 

seção apresenta os resultados e as análises e, por fim, na quinta seção são feitas as considerações 

finais. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na sociedade atual, o surgimento da comunicação mediada pelo computador tem ocasionado 

variações no modo de organização social e modo de pensar. Conforme Recuero (2009, p.16), esse 

tipo de comunicação “[...] mais do que permitir aos indivíduos a comunicar-se, amplificou a 

capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses espaços: as redes 

sociais mediadas pelo computador”. 

Nesse contexto, surge o meme de internet. Os memes “[...] são gêneros textuais multimodais 

que se estabeleceram nas redes sociais para divulgar questões situadas histórica e socialmente e que 

sua circulação depende, muitas vezes, do assunto que causa mais euforia dentro da sociedade [...]” 

(GONÇALVES, LIMA, LIMA, 2015, p.7). Jablonka (2012) complementa que os memes tem como 

finalidade inicial de “[...] expressar as emoções nas situações em que faltam os meios não verbais, 

expressar a sua atitude perante os assuntos tratados na conversa virtual” (JABLONKA, 2012, 

p.112). 

Conforme Dawkins (2007): 

Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as maneiras 

de fazer postes ou de construir arcos. Tal como os genes se propagam no pool gênico 

saltando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos óvulos, os memes 

também se propagam no pool de memes saltando de cérebro para cérebro 

(DAWKINS, 2007, p. 330). 

Desse modo, é importante perceber que um meme de internet tem como  “referência não só 

o repertório individual e cultural de seu criador, como também o conjunto de conhecimento 

daqueles que o compartilha” (SOUZA, 2019, p.202). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos deste estudo baseiam-se em estudo descritivo exploratório, 

com abordagem metodológica do tipo qualitativa, pois “trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO, 2001, p. 24) em consonância com uma 

pesquisa-ação, na qual, segundo Thiollent (1985) a pesquisa-ação refere-se a “um tipo de pesquisa 
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com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação” 

(THIOLLENT, 1985, p. 14).  

As ações dividiram-se em três etapas, a saber: i) observação dos conteúdos e metodologias 

utilizadas em sala; ii) entrevista qualitativa com os professores que corroboraram com a execução 

do projeto; e iii) atividade diagnóstica que possibilitou adequar as teorias estudadas sobre a 

avaliação ao uso dos memes em sala de aula. Buscou-se propiciar uma experiência avaliativa fora 

dos padrões instituído pela escola, favorecendo a qualidade da avaliação da aprendizagem dos 

alunos com relação aos conteúdos estudados, pois durante a observação das práticas dos educadores 

foi possível perceber a necessidade de ações para desconstrução de metodologias engessadas e 

padronizadas que reverberaram no ato avaliativo. 

A ação do projeto foi realizada em uma escola pública da cidade de Cariús, estado do Ceará, 

com os alunos das turmas do 6º e 8° ano do ensino fundamental regular, durante a disciplina de 

língua portuguesa.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Semanalmente, a disciplina de língua portuguesa na escola em estudo contempla uma aula 

de literatura; duas aulas de leitura e produção; e duas aulas de gramática. Desta forma, a observação 

ocorreu em dois dias para maior compartilhamento de conteúdo temático.   

A respeito da primeira observação em sala, ocorrido no período de 19 a 23 de agosto de 

2019 com os alunos da turma do 8° ano do ensino fundamental, o conteúdo abordado foi “gênero: a 

esquete teatral”. Observou-se que a turma é numerosa, hiperativa, e todos participavam ativamente 

das atividades. O recurso metodológico empregado pela professora foi a exposição de uma pequena 

esquete do livro didático a ser encenado em sala. Após a encenação, houve o debate sobre o tema 

esquete. Em seguida a professora sugeriu que cada um montasse sua própria esquete teatral. No 

segundo dia de observação, o conteúdo temático foi orações coordenadas. Como metodologia a 

professora abordou exemplos práticos para facilitar a compreensão dos alunos, o que tornou a aula 

dinâmica, além da utilização de um jogo interativo “tiro ao alvo” no qual foi possível identificar o 

conhecimento prévio dos alunos em relação a temática. Utilizou-se também uma vídeo-aula sobre 

as conjunções e como as utilizar, introduzindo também as orações assindéticas.  

Em relação a primeira observação em sala ocorrido com os alunos da turma do 6° ano do 

ensino fundamental, o conteúdo abordado foi de Literatura e produção sendo dirigida a partir do 
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livro didático com o estudo do texto “quilombinhos: garantindo prioridade nas políticas públicas 

para crianças quilombolas” trabalhado a partir da leitura coletiva reflexão de pontos que chamaram 

mais atenção no texto e a discussão sobre questões linguísticas como o uso das aspas e as formas de 

citação. Foi possível observar a interdisciplinaridade, abordando conteúdos temático com os 

conhecimentos históricos. Após esse momento dialogado, os alunos resolveram uma atividade do 

livro enquanto a professora trabalhou individualmente com alguns alunos, os textos escritos para 

olímpiada de português. No segundo dia de observação, o conteúdo abordado foi: classe das 

palavras. Como estratégia metodológica, pode-se observar uma prática lúdica devido a utilização do 

“jogo adedonha” buscando contextualizar a teoria, facilitando a aprendizagem dos alunos. 

Como atividade diagnóstica propõe-se uma gincana com memes autorais a respeito dos 

conteúdos da língua portuguesa abordados em sala de aula. 

A gincana aplicada junto aos alunos da turma do 8º ano foi desenvolvida em duas fases, a 

saber: i) a primeira com conteúdo estudados recentemente no decorrer das aulas; e ii) a segunda 

com questões de gramática estudadas ao longo do ensino fundamental, pelas quais foi utilizado 

balões para que houvesse interação entre os alunos. Além dos memes buscou-se apresentar 

diferentes metodologias lúdicas. Dividiu-se a turma em duas equipes para melhor visualização 

quanto a assimilação do conteúdo, e saber colaborativo. Durante a execução da gincana percebeu-se 

que os alunos se envolveram bastante tanto pela instigação da competição, quanto pela forma que 

os memes abordavam as temáticas, demonstrado pelo tom sarcástico e humorístico. Vale ressaltar 

que devido as estratégias adotadas na gincana houve uma quebra na tensão psicológica, que por 

vezes as avaliações tradicionais causam nos alunos.  

Utilizou-se a mesma estratégia junto aos alunos da turma do 6º ano do ensino fundamental. 

A gincana aplicada com os respectivos alunos ocorreu apenas em uma única fase: memes em slides 

com questões de gramáticas recentemente estudadas por eles e por assuntos abordados no decorrer 

do ensino fundamental I (figura 1 e 2). Observou-se no ato da gincana dificuldades no 

envolvimento coletivo e nas respostas das perguntas. Visivelmente uma equipe desenvolveu-se 

melhor tanto em relação a compreensão das questões relacionadas aos memes quanto no trabalho 

em equipe, apesar das dificuldades encontradas, vale ressaltar que a proposta foi bem aceita pelos 

alunos e pela professora.  
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Figura 1. Atividade proposta pelos pesquisadores 

 
Fonte: Da pesquisa. 

 

Figura 2. Gincana dos memes 

 
Fonte: Da pesquisa. 

Como desfecho e para alcance dos objetivos do projeto, optou-se por ministrar uma oficina 

destinado aos professores em formação sobre avaliação, no qual considerou importante o 

embasamento teórico a respeito do processo avaliativo de ensino e aprendizagem conciliando a 

ludicidade presente nos memes. A oficina foi dividida em três momentos:  i) aporte teórico; ii) 

apresentação dos resultados das experiências na escola; e iii) criação de memes sobre experiências 

avaliativas dos participantes, finalizando com a construção de um mural com os memes construídos. 

Dessa forma, com essa proposta, além de apresentar os memes como ferramenta de ensino, 

promoveu junto os alunos experiências que possibilitaram o trabalho em equipe, a vivência com 

metodologias lúdicas e as diferentes estratégias que podem ser utilizadas para avaliar 

significativamente o aluno.  
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CONCLUSÕES 

Diante do exposto, conclui-se que o objetivo principal do presente estudo, ou seja, analisar o 

uso do memes como recurso didático-avaliativo por professores em uma escola da rede pública 

municipal de Cariús, estado do Ceará, incentivando o uso dos memes como instrumento criativo 

para a promoção do ato educacional significativo, foi alcançado, haja vista que os dados resultantes 

do estudo permitiram concluir que a utilização de um planejamento fundamento em metodologias 

atrativas ao aluno contribuem positivamente para o alcance dos objetivos educacionais. 

Considera-se, portanto, que é preciso repensar em práticas avaliativas mais democráticas, 

como por exemplo, o uso dos memes, tendo em vista que, a avaliação ainda é tida como vilão no 

processo de ensino, pois comumente vem sendo aplicada como punitivo e quantitativo.  

Destarte, os memes podem ser abordados como uma estratégia capaz de proporcionar aos 

discentes experiências inovadoras, fortalecendo uma cultura avaliativa que ressignificam o processo 

de ensino e aprendizagem. 
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Resumo 

A avaliação faz parte do cotidiano escolar e esse ato vai além de uma atribuição de uma nota no final de 
período, deve ocorrer de forma contínua levando em consideração o contexto do aluno e suas 
aprendizagens diárias. Os memes, portanto, surgem como um recurso facilitador do processo ensino-
aprendizagem permitindo a inclusão de alunos de forma lúdica e significativa no processo de 
construção do conhecimento. Diante desse contexto, a presente pesquisa objetivou analisar o uso do 
memes como recurso didático-avaliativo por professores em uma escola da rede pública municipal de 
Cariús, estado do Ceará, incentivando o uso dos memes como instrumento criativo para a promoção 
do ato educacional significativo. A investigação desenvolvida, corresponde a uma pesquisa descritiva, 
exploratória com abordagem qualitativa em consonância a uma pesquisa-ação. A ação do projeto foi 
realizada com os alunos das turmas do 6º e 8° ano do ensino fundamental regular, durante a disciplina 
de língua portuguesa e contemplou três etapas: i) observação dos conteúdos e metodologias utilizadas 
em sala; ii) entrevista qualitativa com os professores que corroboraram com a execução do projeto; e iii) 
atividade diagnóstica (gincana) que possibilitou adequar as teorias estudadas sobre a avaliação ao uso 
dos memes em sala de aula. Pretendeu-se, pois, ressigificar o uso dos memes como ação pedagógica e 
colaborativa ao processo educativo, de modo a contribuir para uma aprendizagem lúdica e 
transformadora. Considera-se, portanto, que é preciso repensar em práticas avaliativas mais 
democráticas, como por exemplo, o uso dos memes, tendo em vista que, a avaliação ainda é tida como 
vilão no processo de ensino, pois comumente vem sendo aplicada como algo punitivo e quantitativo.  

Palavras-chave: Avaliação do ensino e aprendizagem 1; Memes  2; Prática docente 3; Metodologias de 
ensino 4. 

O MODELO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO BRASIL: ANÁLISE CRÍTICA 

Nágila Rabelo de Lima – UFC 

INTRODUÇÃO 

Seguindo uma tendência mundial em relação às discussões sobre a função da avaliação em 

um processo educacional iniciada com maior proeminência a partir dos anos 60, somente nos anos 

de 1990 é que Brasil vai implementar o seu primeiro programa avaliativo o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB , Portaria MEC nº 1.795, de 27 de dezembro de 1994 (PESTANA, 

2016).  

Atualmente esse Sistema tem a finalidade de gerar informações sobre o desempenho 

acadêmico dos estudantes do ensino fundamental e médio e de fatores a eles associados (aspectos 

intra e extraescolares) com o objetivo de avaliar a qualidade educacional do ensino das escolas 

brasileiras. O SAEB passou por várias modificações ao longo dos anos e manteve-se constante no 

processo educacional. 

Apesar de passar por diversas modificações no decorrer dos anos, é sabido que a análise de 

seus resultados concentra-se no desempenho dos estudantes nas disciplinas avaliadas (Língua 
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Portuguesa e Matemática), pois o instrumento utilizado para aferir a qualidade da educação ofertada 

nas escolas é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que combina aspectos do 

desempenho acadêmico dos estudantes nessas avaliações com o fluxo de aprovação escolar para 

realização do cálculo da qualidade do ensino das escolas brasileiras (ALVES; SOARES, 2013). 

Segundo Menegão (2016) apud Freitas et.al. (2012), esse tipo de avaliação confirma a 

pretensão do Estado em um investimento mínimo na Educação, exigindo por meio dessas 

avaliações, eficiência das instituições escolares, quando o foco recai sobre o produto (resultados) 

em detrimento do processo (contexto). 

Partindo desse pressuposto, este artigo objetiva realizar uma análise crítica do SAEB. Para 

tanto, procuramos realizar uma pesquisa bibliográfica resgatando seu contexto histórico, base 

teórica e aspectos de seu funcionamento a fim de encontrar lacunas que provoque no leitor uma 

compreensão mais aprofundada e crítica desse sistema de avaliação.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho se insere no tipo pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório e de natureza 

qualitativa. De acordo com Gil, “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (p.44).  

 Desse modo, essa pesquisa buscou referências em autores que discutem sobre a temática 

abordada como Vianna (2000), Gatti (2014), Bonamino (2012), Alves e Soares (2013), Sousa 

(2014), Bauer et al. (2015), dentre outros. O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio 

Teixeira - Inep também nos forneceu informações sobre o funcionamento do Sistema Nacional de 

Educação Básica – SAEB.  

 A partir da leitura das pesquisas realizadas na área de avaliação, especificamente aquelas 

que versavam sobre o SAEB, procuramos realizar uma análise crítica sobre a construção desse 

sistema de avaliação, a fim de instigar o leitor na compreensão das inconsistências encontradas 

nesse programa. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nas versões iniciais de 1990 a 1993 do SAEB, as provas objetivas no modelo clássico eram 

aplicadas em caráter amostral aos alunos de Ensino Fundamental e Médio e as disciplinas avaliadas 

eram as de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e Redação, a nível nacional. Em 
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1995, o sistema passou por algumas alterações e seu modelo metodológico foi sendo aperfeiçoado, 

quando a Teoria de Resposta ao Item (TRI) foi incorporada ao Sistema, assim como a inserção de 

questionários contextuais (INEP, 2015). 

A TRI é um conjunto de modelos estatísticos onde a probabilidade de resposta a um 

item é modelada como função da proficiência (habilidade) do aluno (variável não 

observável) e de parâmetros que expressam certas propriedades dos itens, com a 

propriedade de que quanto maior a proficiência do aluno, maior a probabilidade de ele 

acertar o item (KLEIN, 2013, p. 6). 

A partir de 1997, as Matrizes de Referência contendo os conteúdos usados para orientar a 

elaboração dos itens contidos nas avaliações foram desenvolvidas e passou por alterações 

significativas em 2001, com a disseminação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. Após 

análise dos conteúdos foi feito um recorte daqueles considerados essenciais para compor a Matriz 

de Referência, ao mesmo tempo em que as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática 

passaram a serem as únicas disciplinas avaliadas. 

Para delimitação da Matriz de Referência, foram consultados 500 professores de 12 estados 

da Federação (participaram representantes de todas as regiões) e foi realizada uma consulta nacional 

sobre os conteúdos praticados nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Participaram também 

pesquisadores e especialistas sobre a produção científica em cada área que comporia a avaliação 

escolar, bem como as secretarias de educação estaduais e das capitais apresentaram ao Inep os 

currículos que estavam sendo praticados em suas escolas (INEP, 2013). 

Para a elaboração dos testes de desempenho, essas avaliações seguem alguns preceitos 

básicos que vão desde a delimitação dos conteúdos expressos nas Matrizes de Referência de cada 

disciplina a ser avaliada até a divulgação dos resultados, que são apresentados por meio de uma 

Escala de Proficiência, contemplando de forma descritiva quais habilidades foram desenvolvidas 

pelos estudantes ao final de cada ciclo. 

Os exames cognitivos são elaborados a partir da matriz de referência, que tem como 

parâmetro o que é comum a diferentes propostas curriculares a nível nacional, estadual 

e municipal, além da consulta a educadores nas áreas de português e matemática e do 

exame dos livros didáticos mais utilizados nos anos avaliados (ALBUQUERQUE, 

2017, p. 108). 

Por se tratar de um recorte do amplo currículo trabalhado nas escolas, esse tipo de avaliação 

não tem a pretensão de aferir todos os conhecimentos desenvolvidos pelos alunos, mas sim 
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diagnosticar se um conjunto de habilidades consideradas essenciais, detalhadas por meio de 

descritores, foi consolidado pelos alunos ao final de determinado ciclo (INEP, 2013). 

Ademais, diversas pesquisas têm mostrado o impacto que a avaliação externa tem causado 

nas escolas de educação básica interferindo, inclusive, no currículo da mesma. Uma pesquisa 

realizada por Menegão (2016) mostrou que as matrizes curriculares das avaliações externas têm 

substituído o currículo das escolas, que cada vez mais se preocupam com os resultados das 

avaliações e, por conseguinte, acabam restringindo o trabalho em sala de aula à busca por melhores 

resultados. 

[...] os professores admitem que estejam colocando em desenvolvimento um currículo 

modelado na conformação com as matrizes de referências da avaliação externa, e 

pontuam que o trabalho em sala focaliza, com mais ênfase, as disciplinas e os 

conteúdos escolares requeridos nos testes padronizados. A justificativa é óbvia: é por 

esses conteúdos e essas disciplinas e não outras, que são pressionados, cobrados e 

responsabilizados (647). 

Conforme menciona Bonamino (2012), o uso de testes padronizados é uma constante que 

afeta a maioria dos países que fazem uso de avaliações externas, pois “o que se constata é uma 

tendência à utilização de avaliações centralizadas para mensurar o desempenho escolar dos alunos, 

sob os mesmos parâmetros curriculares aos quais se considera que todos os estudantes deveriam ter 

acesso” (p.3).  

Em 2005, o SAEB passou a ser composto por duas avaliações complementares: Avaliação 

Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc/ Prova 

Brasil). A primeira se consolidou como avaliação amostral aplicada bianualmente aos alunos das 

redes públicas e privadas de ensino (5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3º do Ensino Médio) e a 

segunda, é aplicada a cada dois anos somente aos alunos matriculados nas escolas públicas das 

zonas urbanas e rurais (5º e 9º anos do Ensino Fundamental), com no mínimo 20 alunos por turma, 

portanto é quase censitária. As disciplinas presentes nessas avaliações são as de Língua Portuguesa 

e Matemática. Além disso, são aplicados questionários contextuais às escolas, diretores, professores 

e alunos dessas séries com o objetivo de contextualizar as condições em que as aprendizagens 

foram desenvolvidas. 

Utilizando os mesmos recursos do SAEB, a Prova Brasil permitiu ao governo federal 

acrescentar à avaliação do desempenho das escolas públicas urbanas de Ensino 

Fundamental. Adotando metodologia de aferição quase censitária, essa prova passou a 
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oferecer dados por turma, escolas, redes escolares, municípios, estados e país 

(FREITAS, 2013, p. 74). 

A partir de 2007, as duas avaliações passaram a ser operacionalizadas de forma conjunta e 

as médias dos resultados dessas avaliações, combinadas ao fluxo escolar passaram a compor o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (SILVA, 2010). Esse indicador mede em 

uma escala de 0 a 10 como está o andamento da qualidade de ensino ofertado no Brasil (ALVES; 

SOARES, 2013). De acordo com o Decreto Nº 6.094, de 24 de Abril de 2007, que dispõe sobre a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação: 

Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Vale ressaltar que alguns autores criticam a forma como o Ideb é calculado, por 

desconsiderar os fatores que interferem nos resultados, ou seja, não compreende o processo 

percorrido para que aqueles resultados fossem obtidos. De acordo com Alves e Soares (2013), 

o Ideb se associa à ideia de resultados finalísticos, mas não fazem parte de sua 

justificativa os processos por meio dos quais os resultados foram obtidos. Resultados 

globais compreenderiam também os processos, os meios. Análises de resultados de 

políticas apenas por indicadores finalísticos nem sempre se traduzem em efeitos 

socialmente justos (p.182). 

Segundo Gatti (2014), tendo o SAEB por finalidade aferir o desempenho dos estudantes, 

além de também gerar informações sobre os fatores intervenientes aos resultados utilizando as 

provas e os questionários (aplicados aos alunos, professores, diretores), este sistema de avaliação 

contempla dois grandes eixos: 

[...] o primeiro voltado ao estudo do acesso ao ensino básico no qual se verifica o 

atendimento à demanda (taxas de acesso e taxas de escolarização), e, a eficiência 

(taxas de produtividade, taxas de transição e taxas de eficiência interna); o segundo 

eixo era relativo à qualidade, implicando no estudo de quatro dimensões relativas aos: 

1. produtos – desempenho do aluno quanto a aprendizagem de conteúdos e 

desenvolvimento de habilidades e competências; 2. contextos – nível socioeconômico 

dos alunos, hábitos de estudo, perfil e condições de trabalho dos docentes e diretores, 

tipo de escola, grau de autonomia da escola, matriz organizacional da escola; 3. 
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processos - planejamento do ensino e da escola, projeto pedagógico, utilização do 

tempo escolar; estratégias de ensino; 4. insumos – infraestrutura, espaço físico e 

instalações, equipamentos, recursos e materiais didáticos (p.19). 

Inferimos, nesse sentido, que o modelo de avaliação desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) teve forte influência do modelo de 

avaliação desenvolvido por Daniel Stufflebeam (1967). 

No modelo de avaliação educacional desenvolvido por Stufflebeam e associados no final 

dos anos 1960, conhecido pela sigla CIPP (Contexto, Insumo, Processo e Produto), corresponde aos 

tipos de avaliação contemplados em momentos de planejamento, estruturação, implementação e 

reciclagem de decisões, respectivamente. O objetivo principal dessa avaliação é para melhorar e não 

para provar algo, girando em torno da tomada de decisão em cada uma de suas etapas (VIANNA, 

2000).  

A avaliação do contexto – tem como objetivo estabelecer necessidades, especificar 

população/amostra e determinar os objetivos que devem concretizar as atividades, servindo para o 

planejamento das decisões; avaliação dos insumos – especifica os recursos (materiais, 

procedimentos, pessoal, orçamento) necessários para atingir os objetivos do programa e 

estruturação das decisões; avaliação de processo – tem como objetivo analisar e monitorar as ações 

que estão sendo realizadas de acordo com o planeamento ou implementação a fim de identificar e 

corrigir possíveis problemas; avaliação do produto – mensura e interpreta os resultados obtidos em 

momentos pré-determinados do programa e também ao final, identifica diferenças entre o esperado 

e o real, analisa o que corroborou para certas consequências e/ou discrepâncias (VIANNA, 2000; 

ESCUDEIRO, 2003; ANDRIOLA, 2010). 

No entanto, há ainda uma maior dedicação à análise do produto no SAEB, ou seja, dos 

resultados dos testes de desempenho e, por conseguinte, das habilidades consolidadas pelos alunos 

(GATTI, 2014). Já o modelo de avaliação desenvolvido por Stufflebeam (1967) requer uma análise 

mais minuciosa a cada uma das fases da avaliação: contexto; insumos, processos e produtos, 

considerando que a integralização dos mesmos influenciará nos resultados.  

As ações tomadas a partir dos dados divulgados pelo Inep não são de sua responsabilidade. 

Enquanto fica a cargo do Inep coletar, interpretar e disponibilizar os dados, os Governos (Federal, 

Estadual e Municipal) devem utilizar as informações para melhorar o sistema educacional brasileiro 

a partir de parâmetros de qualidade e equidade. Assim como as escolas, diretores e professores 
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podem utilizar seus resultados para apoiar práticas pedagógicas de intervenção diante dos resultados 

encontrados. 

No entanto, embora o SAEB contemple a coleta de informações nas diferentes etapas 

(Produto, Contexto, Processo e Insumos) inerentes ao processo educacional, há maior ênfase na 

interpretação dos resultados/produtos, ou seja, do desempenho dos alunos. Na visão de Gatti (2013 

apud GATTI, 2014), 

[...] tendo examinado os relatórios técnicos das avaliações desde os primeiros, e a 

forma de divulgação dos resultados, observa que a visão integradora de resultados 

com os fatores intervenientes e a perspectiva diagnóstica, o olhar para conjunturas 

regionais, perderam espaço para os rankings gerais e as pressões por resultados nas 

variáveis medidas (p. 22). 

Nota-se que existe dificuldade de uma visão integradora dos resultados aos fatores 

intervenientes (como a qualificação de professores, gestores e infraestrutura das escolas, nível 

socioeconômico dos alunos, etc.) coletados por meio dos questionários contextuais, que possam 

estar associados aos resultados do desempenho escolar. Problema que ainda precisa ser superado 

pelas avaliações, ao mesmo tempo em que ainda se faz necessário superar a ideia de qualidade 

relacionada apenas a valores quantitativos, como nos percentuais de aprendizagem dos alunos 

atingidos pelas instituições participantes das avaliações externas. A preocupação que deveria estar 

em melhorar processos, insumos e contextos para o alcance de um produto desejável acaba ficando 

esquecido. 

Com esse indicador de desenvolvimento, a avaliação em larga escala transformou-se, ao 

longo dos anos, em um instrumento de controle do Estado sob o trabalho escolar, de modo que a 

noção de qualidade é utilizada como sinônimo de desempenho dos alunos nos testes padronizados, 

que embora traga vantagens por ser uma forma simples de verificar a qualidade educacional, 

simplifica o significado de qualidade somente ao alcance de bons resultados nas avaliações externas 

(SOUSA, 2014; BAUER et al., 2015).  

Em 2013, esse sistema passou por mais uma modificação, quando por meio da Portaria nº 

482, de 7 de junho de 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi incorporada ao 

SAEB, tendo o objetivo de melhor aferir os níveis de alfabetização e Letramento das crianças de 3º 

ano do Ensino Fundamental. No entanto, seu resultado não é utilizado para o cálculo do IDEB. Em 

2019, o SAEB passou por nova reformulação, passando a ocorrer conforme o quadro a seguir: 
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Figura 3. Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB (2019) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inep, 2019. 

 De acordo com o quadro, vemos mudanças nas séries avaliadas, incluindo a Educação 

Infantil que anteriormente não fazia parte do sistema, assim como alterações na matriz que subsidia 

a elaboração dos itens, que passará a ser a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, documento 

homologado recentemente pelo MEC. O mesmo irá nortear os currículos escolares a partir de 2020. 

CONCLUSÕES 

Diante das informações trazidas pelo presente estudo, pode-se perceber que, mesmo com a 

implementação de sistemas de avaliação da educação acontecendo desde os anos 1990, ainda existe 

um cenário de diversas discussões em torno da avaliação educacional no Brasil. 

Os estudos apontam que, seguindo o modelo educacional de Stufflebeam (1967) o SAEB 

contemple a coleta de informações nas diferentes etapas (Produto, Contexto, Processo e Insumos) 

inerentes ao processo educacional fornecendo assim subsídios para favorecer a reflexão e as 

mudanças da real situação de aprendizagem. E percebemos que, apesar de haver essa coleta de 

informações por meio de aplicação de questionários aplicados a professores, alunos, diretores e 

escola, esses dados são pouco explorados, havendo uma supervalorização do produto, ou seja, nos 

resultados do desempenho discente. 

Ademais, percebemos que as escolas acabam reduzindo o seu currículo aos conteúdos 

abordados na avaliação externa SAEB havendo, nesse sentido, prejuízo para o aprendizado, pois 

fica restrito a alcançar boas notas nessa avaliação. No entanto, hoje se busca por uma educação que 

sensibilize os professores e os demais gestores, que participam do sistema educacional, sobre a 

importância do ato avaliativo, para que assim a avaliação possa ser visualizada como subsídio de 
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direcionamento para as ações a serem desenvolvidas. Precisando ser compreendida como um 

recurso para mediação da aprendizagem. Dessa forma, a avaliação passa a ser vista não apenas 

como tendo uma característica controladora voltando-se para questões meramente quantitativas, 

mas cria-se uma nova visão, na qual passa a ser uma estratégia de identificar os problemas, a fim de 

saná-los. 

Com significativas ações no sistema de avaliação e uma adequada interpretação dos 

resultados, pode-se auxiliar efetivamente no direcionamento do trabalho pedagógico dos 

professores, de forma mais efetiva, possibilitando o repensar das práticas pedagógicas e subsidiando 

reflexões qualitativas que visem à melhoria da educação. 

Entretanto, considerando os pontos de estudo destacados no presente artigo, nota-se que 

ainda existe dificuldade de uma visão integradora dos resultados aos fatores intervenientes (como a 

qualificação de professores, gestores e infraestrutura das escolas, nível socioeconômico dos alunos, 

etc.) coletados por meio dos questionários contextuais, que possam estar associados aos resultados 

do desempenho escolar. Já que o IDEB, instrumento utilizado para avaliar a qualidade das escolas, 

considera apenas os dados do desempenho discente para o cálculo, confirmando a importância dada 

ao produto, sem integrá-los aos outros aspectos já citados, que podem até mesmo explicar a falta da 

qualidade educacional, precisando ser analisados para melhorar a qualidade (VIANNA, 2000; 

GATTI, 2014). 

Concluímos assim que o SAEB: i) não integraliza dados do desempenho dos estudantes com 

os fatores intervenientes (formação docente, infraestrutura da escola, gestão, etc.) coletados por 

meio dos questionários contextuais, dando assim mais atenção ao produto que ao processo; ii) a 

Matriz de Referência utilizada para elaboração das avaliações estão sendo norteadoras da prática 

docente na busca por melhores resultados; iii) seu modelo de avaliação não comtempla em sua 

integralidade as ideias de Stufflebeam (1967), apesar de teoricamente se assemelhar a esse modelo 

de avaliação e; iv) a qualidade da educação é mensurada por meio do Índice de Desenvolvimento da 

Educação – IDEB, o que comprova o fato de supervalorização do desempenho acadêmico dos 

estudantes, independente de fatores a eles associados. 

Diante dessas constatações, percebemos que o SAEB precisaria ser reformulado para de fato 

atender à sua finalidade: melhorar o processo educacional. E esses desafios precisam ser ainda 

superados pelas avaliações, foco do estudo, ao mesmo tempo em que ainda se faz necessário 

superar a ideia de qualidade relacionada apenas a valores quantitativos, como nos percentuais de 

aprendizagem dos alunos atingidos pelas instituições participantes das avaliações externas. 
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Resumo 

Este artigo objetivou realizar uma análise crítica do SAEB. Para tanto, procuramos realizar uma 
pesquisa bibliográfica resgatando seu contexto histórico, base teórica e aspectos de seu funcionamento 
a fim de encontrar lacunas que provoque no leitor uma compreensão mais aprofundada e crítica desse 
sistema de avaliação. Atualmente, o SAEB tem a finalidade de gerar informações sobre o desempenho 
acadêmico dos estudantes e de fatores a eles associados (aspectos intra e extraescolares) com o objetivo 
de avaliar a qualidade educacional do ensino das escolas brasileiras por meio de aplicação de testes aos 
estudantes de ensino fundamental e médio e aplicação de questionários contextuais. Tendo por 
referência autores como Vianna (2000), Gatti (2014), Bonamino (2012), Alves e Soares (2013), dentre 
outros, concluímos que o SAEB: i) não integraliza dados do desempenho dos estudantes com os 
fatores intervenientes (formação docente, infraestrutura da escola, gestão, etc.) coletados por meio dos 
questionários contextuais, dando assim mais atenção ao produto que ao processo; ii) a Matriz de 
Referência utilizada para elaboração das avaliações estão sendo norteadoras da prática docente na busca 
por melhores resultados; iii) seu modelo de avaliação não comtempla em sua integralidade as ideias de 
Stufflebeam (1967), apesar de teoricamente se assemelhar a esse modelo de avaliação e; iv) a qualidade 
da educação é mensurada por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB, o que 
comprova o fato de supervalorização do desempenho acadêmico dos estudantes, independente de 
fatores a eles associados. Diante dessas constatações, percebemos que o SAEB precisaria ser 
reformulado para de fato atender à sua finalidade: melhorar o processo educacional. 

Palavras-chave: Avaliação Externa; Sistema de Avaliação da Educação Básica; Qualidade educacional. 
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Resumo 

O ensino-aprendizagem em indistintos contextos é um processo interativo e repleto de 
intencionalidades. Enquanto a intencionalidade do professor está baseada nos princípios educativos, 
sua ação pedagógica é suportada pelo diversificado arcabouço de estratégias didáticas e metodológicas 
de alta complexidade na gestão do ensino. Por outro lado, a intencionalidade e modo de agir discente 
são conformados por fatores socioculturais inerentes ao seu contexto de vida, influenciando os 
aspectos motivacionais determinantes de sua manutenção nos espaços educativos e volição para a 
aprendizagem. A aprendizagem depende do efetivo engajamento do aluno no processo educacional e, 
por isso, os contextos educativos devem estar condicionados às necessidades prementes dos alunos. 
Este painel reúne três textos que se complementam na abordagem da motivação em contextos 
escolares e extraescolares. O primeiro, através de uma minuciosa revisão de literatura categoriza os 
fatores de ordem social, cultural e de gestão política, determinantes da motivação/desmotivação dos 
alunos nas aulas de educação física. O segundo, ao relacionar duas das teorias motivacionais de 
referência mundial no trato da motivação para a aprendizagem, apresenta pistas de seus efeitos, bem 
como possibilidades de ação na educação física escolar. O terceiro, de natureza empírica, um estudo de 
campo em um projeto de inclusão social, analisa como o clima motivacional proporcionado pelo 
professor no ensino de conteúdos relacionados às lutas influencia a orientação de objetivos e, 
consequentemente, as atitudes e comportamentos de jovens em vulnerabilidade social. Em síntese, os 
textos apresentam uma trama de aspectos sociais, culturais, macro e micro políticos, didáticos e 
pedagógicos os quais permitem aos agentes educacionais atuantes na educação formal e não formal, em 
especial gestores e professores, refletirem e proporem estratégias para a motivação de nossos jovens 
visando o seu desenvolvimento integral, entendido nas dimensões social, cultural, intelectual, físico-
orgânica, emocional e espiritual. 

Palavras-chave: Educação Física; Motivação; Aprendizagem; Desenvolvimento Curricular; Inclusão 

O DESINTERESSE DISCENTE PELAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA À LUZ DA 

LITERATURA 

Ellen Aniszewski – SME-RJ 

INTRODUÇÃO 

Para entender o desinteresse pelas aulas de Educação Física (EF) como um problema, parte-

se da premissa que os objetivos da EF escolar estão ligados à introdução e integração do aluno na 

cultura corporal de movimento, para que ele possa reproduzi-la e transformá-la ao longo da vida 

(BETTI; ZULIANI, 2002). Ademais, as aulas de EF deverão, a longo prazo, formar indivíduos 

motivados e aderidos às práticas corporais, relacionando-as com prazer, desenvolvendo assim, 

atitudes positivas às atividades físicas e da cultura corporal do movimento.  

Dessa forma, as habilidades motoras e capacidades físicas desenvolvidas nas aulas de EF 

são alguns dos aspectos que permitirão o aluno se tornar um indivíduo ativo e com discernimento 
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acerca da qualidade das práticas corporais existentes na sociedade, relacionando-as com bem-estar e 

qualidade de vida.  

A literatura apresenta estudos com diferentes metodologias e referenciais teóricos para tratar 

o desinteresse dos alunos nas aulas de EF. De forma geral, prevalece a abordagem do tema no 

ensino médio, pois à luz das evidências científicas até então, constituía o nível de ensino em que o 

desinteresse discente se acentuava e efetivamente se mostrava mais evidente em extensão e 

intensidade, ou seja, ocorre em diversas realidades e de forma consistente. O presente artigo teve 

como objetivo sistematizar os motivos do desinteresse dos alunos pelas aulas de EF à luz da 

literatura.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa em que se optou por uma 

revisão narrativa de literatura. Foram pesquisados artigos publicados entre 2010 e 2018, em revistas 

indexadas em quatorze bases de dados relativas às áreas de ciências da saúde, educação, psicologia 

e interdisciplinar, haja vista a interface da EF tanto com as áreas de humanidades, quanto das áreas 

biológica e/ou da saúde.  

Além das publicações identificadas no período que compreendeu o levantamento 

bibliográfico, foram selecionados artigos que constavam das bibliografias destas publicações e que 

abordavam a temática e problema desta pesquisa, ainda que sendo publicados fora do período 

compreendido no levantamento da literatura. A adoção deste critério se justificou por entendermos 

importante considerar as publicações implicadas com o contexto nacional relacionadas ao nosso 

problema de pesquisa, pois anuncia o princípio das preocupações com o desinteresse discente na EF 

no ensino fundamental.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Analisando os resultados de pesquisas que se debruçaram sobre o tema, identifica-se 

motivos comuns que levam os alunos a evitar a participação nas aulas de EF, ainda que abordados 

sob perspectivas de distintos referenciais teóricos. Para efeito de sistematização das informações 

obtidas nos estudos revisados e desenvolvimento desta revisão teórica, optou-se inicialmente por 

elencar um conjunto de fatores que aparecem como variáveis influenciadoras (independentes) e 

associadas à desmotivação dos alunos no âmbito da EF escolar.  A classificação e síntese desses 
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fatores são apresentados no Quadro 1 (ANEXO) e se referem: às experiências pregressas, ao 

desenvolvimento curricular da disciplina, às questões sócio demográficas, à percepção de 

habilidade/competência, às relações sociais e à gestão e estrutura escolar. 

EXPERIÊNCIAS PREGRESSAS 

As experiências pessoais pregressas dos alunos se apresentam como um dos fatores 

determinantes da participação ou abstenção nas atividades, visto que experiências marcadas por 

sensação de sucesso e prazer, nas aulas de EF, culminará com alunos mais propensos à participação 

nas aulas (DARIDO, 2004). Em contrapartida, se as experiências pessoais anteriores estiverem 

marcadas pela sensação de fracasso, desprazer e exclusão, a opção, provavelmente, será de 

resistência à participação nas aulas (NETO et al., 2010). 

As experiências pessoais anteriores podem estar relacionadas ao nível de habilidade, na 

medida em que a sensação negativa do medo de errar torna-se determinante para o afastamento das 

aulas. Com isso, alunos com alta habilidade possuem sete vezes mais chances de estarem satisfeitos 

com as aulas de EF do que os alunos com baixa habilidade, pois as experiências pregressas 

propiciam a incorporação de habilidades, fator primordial para a satisfação com as aulas de EF 

(BRANDOLIN; KOSLINSKI; SOARES, 2015).  

Nessa perspectiva, as vivências proporcionadas nas aulas de EF, principalmente nos anos 

iniciais do ensino fundamental, são um fator determinante para a formação da opinião dos alunos 

sobre a disciplina no que diz respeito às oportunidades de aprendizagem, ao desenvolvimento das 

habilidades motoras, à relação professor-aluno bem como à relação entre pares – aspectos que estão 

relacionados com a motivação para a participação das aulas. É importante, também, refletimos em 

que medida a forma como a EF vem sendo desenvolvida desde os níveis mais elementares da 

educação básica denota compromisso com o desenvolvimento de habilidades motoras básicas, ainda 

que admitamos que não se enseja exclusivamente na dimensão do saber fazer. 

Outro aspecto a ser considerado é como as experiências nas aulas de EF determinam a visão 

sobre a disciplina ao longo da vida, pois os pais, responsáveis pelos jovens, se baseiam em suas 

experiências pessoais pregressas para apoiar o desejo de dispensa de seus filhos nas aulas de EF 

(LAMB, 2014).  
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DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DA DISCIPLINA 

As pesquisas apontam que a seleção, o trato e a forma de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares da EF escolar contribuem para a incidência do desinteresse dos alunos na disciplina.  

A seleção dos conteúdos para as aulas de EF nos diversos níveis de ensino da educação 

básica é condicionada pelos documentos federais – quer com função norteadora (PCNs) ou 

normatizadora como se propõe a BNCC; bem como pelas propostas curriculares dos sistemas 

Estaduais e Municipais de ensino. A BNCC, em processo de implementação pelo governo federal, 

prevê como conhecimento da EF as práticas corporais expressas nas manifestações da cultura 

corporal das Brincadeiras e Jogos, Esportes, Dança, Ginastica, Lutas e Práticas corporais de 

aventura (BRASIL, 2018).  

A sistematização se refere à organização e estruturação dos saberes da disciplina numa 

ordem lógica de diversificação e aprofundamento dos conteúdos, de modo a proporcionar a reflexão 

sobre a prática, melhor planejamento das atividades e melhores condições de aprendizagem. Em 

outras palavras, sistematizar os conteúdos da EF escolar compreende o seu trato didático-

pedagógico de modo coerente nos diversos níveis de ensino (KAWASHIMA; SOUZA; 

FERREIRA, 2009). 

Uma das causas para o desinteresse dos alunos pelas aulas de EF, e até mesmo evasão das 

aulas, se reflete na repetição sucessiva dos conteúdos desde o ensino fundamental. Isso se deve, em 

parte, à nítida preferência dos alunos pelos esportes tradicionais – estimulados pelos meios 

midiáticos, como também ao fato dos professores circunscreverem o desenvolvimento do currículo 

a estes conteúdos e, fundamentalmente, no plano procedimental.  

Embora os alunos manifestem com frequência a preferência pelos esportes tradicionais (com 

destaque para o futebol e voleibol), eles também expressam que seria motivador nas aulas a 

possibilidade de elegerem outras modalidades como conteúdo das aulas (CARDOSO; RICARDO; 

NUNEZ, 2014). A repetição das atividades nas aulas ao longo dos anos escolares, tornam a EF 

enfadonha e sem propósito para as suas vidas, dificultando o estabelecimento de uma relação entre 

o conhecimento proposto nas aulas e sua aplicabilidade em caráter permanente, ficando nítida a 

falta de significado (meaninglessness) das atividades desenvolvidas nas aulas (SPENCER-

CAVALIERE; RINTOUL, 2012). 

Como estratégia para atenuar esse problema, sugere-se o desenvolvimento de outros 

conteúdos da cultura corporal, no sentido de proporcionar a conscientização dos alunos para a 
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possibilidade de vivências múltiplas e diversificadas de conteúdos previstos no currículo. Além 

disso, a necessidade de implementação de conteúdos conceituais na EF é frequentemente abordada 

no meio acadêmico, no entanto, ainda há falta de consenso na área sobre quais conteúdos selecionar 

a serem incorporados ao currículo da disciplina. 

QUESTÕES SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 As questões sociodemográficas influenciam diretamente a vida escolar do aluno e podem 

culminar com a evasão escolar (FREITAG, 2007). Nesse sentido, a evasão escolar precisa ser 

considerada em sua relação com a estrutura familiar, o ingresso no mercado de trabalho, as relações 

interpessoais e o contexto escolar.  

Em um artigo sobre evasão escolar e o desinteresse pelas aulas de EF, Neto et al. (2010) 

estabelecem relações entre esses dois fenômenos e afirmam que “Os aspectos sociais e culturais 

incidem sobremaneira nas formas de determinar a evasão e o desinteresse escolar” (NETO et al., 

2010, p.7). Para os autores, há fatores internos e externos ao ambiente escolar que levam à evasão, e 

o desinteresse por determinadas disciplinas é um deles. No entanto, nas aulas de EF, o desinteresse 

que se reflete na abstenção da participação nas atividades fica mais explícito por conta de sua 

visibilidade e caráter prático, mais do que em outras disciplinas. Nesse sentido, investigar o 

desinteresse dos alunos pelas aulas de EF, pode contribuir para a compreensão dos fatores internos 

à escola que levam à evasão escolar.  

PERCEPÇÃO DE HABILIDADE E COMPETÊNCIA 

Os processos de inclusão e exclusão nas aulas de EF normalmente se relacionam com o 

desempenho físico-motor dos alunos pois, a exemplo da ênfase competitiva que frequentemente 

domina as aulas de EF, faz com que sejam cruciais para a inclusão ou exclusão nas aulas (BRITO; 

SANTOS, 2013). Ademais, a literatura aponta que as situações de desprazer causadas pelo baixo 

desempenho afastavam os alunos das aulas de EF, pois alunos com baixa habilidade percebida 

normalmente se caracterizam como menos ativos, denotam uma atitude negativa em relação à EF e 

um baixo nível de empenhamento motor (HENRIQUE; JANUÁRIO, 2005). 

Outro constructo observado a influenciar o afastamento dos alunos nas aulas de educação 

física, se refere ao conceito de alienação baseado na baixa percepção de habilidade para o 

desempenho das atividades. Como complemento, o constructo de impotência (powerlessness), que 
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diz respeito à percepção de competência/habilidade e falta de controle do que acontece nas aulas, 

também constitui em motivo para afastamento das aulas (SPENCER-CAVALIERE; RINTOUL, 

2012).  

RELAÇÕES SOCIAIS 

Embora a percepção de habilidade/competência apresente características próprias como fator 

para o afastamento das aulas, esse aspecto frequentemente está associado com as relações sociais 

que se estabelecem nas aulas de EF. O afastamento de alguns alunos das aulas de EF influencia 

negativamente os outros, que podem seguir o comportamento daqueles que estão fora da aula, 

portanto, ratificando que ações que estimulem o sentimento de segurança e pertencimento ao grupo 

são possibilidades para atenuar o afastamento das aulas. Em outro estudo, os autores relatam que os 

alunos atribuíram grande importância à presença de amigos durante as atividades, evidenciando que 

a participação dos colegas é um fator crucial para a adesão às atividades (TENÓRIO; SILVA, 

2015). 

 As atitudes negativas dos colegas, no que se referem a comentários desagradáveis, gozações, 

humilhações ou agressões, sejam elas voluntárias ou involuntárias, constituem um dos principais 

motivos para o afastamento das aulas (PAIANO, 2006). 

As dinâmicas sociais relacionadas aos processos de exclusão na divisão de times nas aulas 

de EF, incluem a popularidade e o nível de competência para o esporte de cada aluno 

(GRIMMINGER, 2014), em que os alunos, de ambos os sexos, considerados menos populares, são 

escolhidos por último. Cabe ressaltar que, entre os meninos a popularidade está diretamente 

relacionada com as habilidades motoras, enquanto entre as meninas está relacionada a outros 

fatores, como a condição socioeconômica familiar e aparência física.  

Na medida em que considera-se a relação entre a participação ou não participação nas aulas 

de educação física e a interação entre os alunos, bem como os valores que atribuem à disciplina, 

percebe-se que os aspectos sociais das aulas se sobrepõem inclusive às questões relacionadas à 

habilidade e competência, em que um aluno muito habilidoso, mas com “dificuldade” nas relações 

sociais está mais propenso a ser excluído da atividade do que um aluno menos habilidoso, mas 

muito bem relacionado com os colegas de turma (MUNK; AGERGAARD, 2015). 

 Outro aspecto das relações sociais que tem sido observado em estudos recentes é o bullying 

(JACHYRA, 2016; VIANNA; REIS; SOUZA, 2015), nessa pesquisa, definido como 
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comportamentos com diversos níveis de violência, intencionais e repetitivos (MALTA et al., 2010), 

como um dos motivos para o afastamento das aulas de EF. Nesse contexto, o estudo de Jachyra 

(2016) relatou que jovens do sexo masculino, estão desenvolvendo aversão às aulas de EF, 

atribuindo o afastamento às experiências frequentes de abuso simbólico e humilhação. Nesse caso, 

o bullying recai sobre alunos que não se enquadram nos padrões masculinos, atléticos e habilidosos 

exigidos para atenderem à estrutura meritocrata e competitiva na qual estão inseridos. 

Nesse sentido, se torna imprescindível o suporte social do professor durante as aulas de EF, 

haja vista que baixos índices de suporte social do professor estão relacionados com a motivação que 

se associa ao absenteísmo, à baixa participação nas aulas e ao baixo nível de atividade física 

extraclasse (MAZYARI et al., 2012).  

O ambiente escolar quase sempre reproduz as tensões existentes na sociedade e mais 

especificamente das comunidades onde estão inseridos, contexto que interfere diretamente na 

prática educacional (RYAN; DECI, 2000). Por isso, é importante ressaltar a importância do papel 

do professor na autorregulação do comportamento social dos alunos e a busca de uma prática 

pedagógica que vise suprir as necessidades psicológicas básicas dos alunos, aumentando a 

autoestima e a motivação para a participação nas atividades desenvolvidas nas aulas. 

ESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO 

 Pesquisas acerca dos motivos que levam ao afastamento dos alunos das aulas de EF também 

trazem à luz a discussão sobre as questões relacionadas à estrutura e gestão escolar. Aulas de EF 

realizadas fora do turno normal dos demais componentes curriculares, falta de local apropriado para 

a higiene pessoal após as aulas constituem motivos elencados pelos alunos para o afastamento das 

aulas (SILVA; SILVA; PAULA, 2016; ŠTEMBERGER, 2014).  

Em vista disso, a participação nas aulas é restringida por questões estruturais da escola, 

como falta de espaços acessíveis, falta de ginásio esportivo, falta de espaços seguros para a prática, 

falta de materiais e equipamentos e, além desses aspectos, turmas com muitos alunos e pouca 

atenção da equipe gestora à EF (MEHMETI, 2015). 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados dessa pesquisa, percebeu-se que o desinteresse do aluno denota estar 

relacionado às práticas desenvolvidas na escola de uma forma geral, e que o desinteresse está 
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relacionado com o ambiente em que se desenvolve o processo educativo. Na EF, o desinteresse 

normalmente culmina no afastamento das aulas, tornando-o algo nitidamente identificado, 

diferentemente de outros componentes curriculares em que as atividades ocorrem em espaços 

circunscritos e o desengajamento nas aulas passam de forma menos percebida (NETO et al., 2010). 

Embora o desinteresse pelas aulas de EF seja amplamente abordado na literatura, poucos 

estudos apresentam sugestões orientadoras à prática didático-pedagógica do docente, restringindo 

apenas à abordagem sobre a influência do clima motivacional das aulas e à postura do professor, 

muitas vezes sem contextualizar o ambiente da prática. 

 A contribuição desse artigo está na abordagem sobre os motivos encontrados na literatura 

sobre o afastamento dos alunos das aulas de EF, sistematizando-os de modo a facilitar a orientação 

na elaboração de estratégias de ensino que contribuam para a superação dos fatores que influenciam 

o engajamento e a participação dos alunos nas atividades letivas. Seguindo essa lógica, sugere-se 

práticas pedagógicas voltadas para a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos alunos 

(ANISZEWSKI et al., 2019), que no âmbito da teoria da autodeterminação significa atender ao 

nível de competência dos alunos – adequando os níveis das atividades de acordo com o 

desenvolvimento motor; de autonomia dos alunos nas aulas – viabilizando a participação dos alunos 

na tomada de decisões, além de conscientizá-lo da necessidade de desenvolver a “autogerência” da 

vida escolar; e dos vínculos sociais estabelecidos em classe – em que o professor gira de forma 

positiva  as interações consigo e com os pares, intervindo de maneira crítica nas situações 

envolvendo o bullying ou a qualquer tipo de preconceito ou discriminação que proporcione 

vivências e experiências negativas no contexto do ensino-aprendizagem. 
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QUADRO 

Quadro 1. Categorias e sínteses das causas de desmotivação do aluno na Educação Física Escolar. 

Categoria das Causas Síntese 

Experiências Pregressas ● Vivências nas aulas de educação física em 
níveis anteriores; 

Desenvolvimento Curricular da 
Disciplina 

● Ausência de sistematização dos conteúdos; 
● Ênfase nos aspectos procedimentais Vs 

conceituais; 
● Falta de autonomia dos alunos. 

Aspectos Sócio-demográficos 
● Evasão escolar; 
● Estrutura familiar; 
● Inserção no mercado de trabalho. 

Percepção de Habilidade/Competência ● Crenças pessoais sobre o 
desempenho físico e motor. 

Relações e Vínculos Sociais 
● Relação professor-aluno; 
● Relação com pares (aluno-aluno); 
● Bullying; 

Gestão e Estrutura Escolar 
● Quadro-horário das aulas; 
● Espaço e estrutura física; 
● Material disponível 

 

Resumo 

Um dos objetivos da educação física enquanto componente curricular obrigatório da educação básica é 
formar indivíduos motivados e aderidos às práticas corporais, relacionando-as com prazer, assim, 
desenvolvendo atitudes positivas para com elas. A literatura apresenta estudos com diferentes 
metodologias e referenciais teóricos para tratar o desinteresse dos alunos nas aulas de educação física. 
De uma forma geral, prevalece a abordagem do tema no ensino médio, pois à luz das evidências 
científicas até então, constituía o nível de ensino em que desinteresse se acentuava e efetivamente se 
mostrava mais evidente em extensão e intensidade, ou seja, ocorre em diversas realidades e de forma 
consistente. O presente artigo teve como objetivo elencar os motivos do desinteresse dos alunos pelas 
aulas de educação física encontrados na literatura, apresentando-os de forma categorizada. Tratou-se de 
uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa em que se optou por uma revisão narrativa de 
literatura. Analisando os resultados de pesquisas que se debruçaram sobre o tema, identifica-se motivos 
comuns que levam os alunos a evitar a participação nas aulas de educação física, em geral se referem às 
experiências pregressas, ao desenvolvimento curricular da disciplina, às questões sócio demográficas, à 
percepção de habilidade/competência, às relações sociais e à gestão e estrutura escolar. A contribuição 
desse artigo está na possibilidade de orientar docentes na elaboração de estratégias didático-pedagógicas 
de ensino que contemplem as questões que influenciam positivamente o engajamento, a participação e 
a aprendizagem dos alunos. 

Palavras-chave: Desinteresse; Educação Física Escolar; Motivação. 
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ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL E NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS DE 

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Fábio Brum – UFRRJ 

INTRODUÇÃO 

Embora o ensino e a aprendizagem estejam relacionados ao nível de motivação que os 

indivíduos apresentam, tanto para o aluno como para o docente, a motivação possui características 

de ordem multifatorial (OLIVEIRA; ALVES; 2005). 

Na perspectiva do ensino, para que a motivação tenha efeitos positivos na aprendizagem, se 

torna fundamental a inserção de modalidades didáticas diversificadas (ROSA; LANDIM, 2014). A 

utilização de variadas modalidades didáticas impulsiona a aprendizagem, bem como torna as aulas 

atrativas e dinâmicas (HAYDT, 2011; LIBÂNEO, 1995).  

Na Educação Física (EF) encontramos um vasto repertório de aplicabilidade de modalidades 

didáticas, que vão desde aulas expositivas, debates e diálogos, até a experimentação prática 

propriamente dita.  Entretanto, é justamente nesse momento que a EF apresenta um desequilíbrio 

em termos de diversificação didática.  

A EF ao longo da história priorizou quase que de forma exclusiva o saber-fazer, 

apresentando uma ênfase exacerbada em torno dos conteúdos procedimentais, deixando os aspectos 

conceituais e atitudinais em segundo plano (DARIDO, 2005).  

Sabe-se que não apenas a dimensão procedimental dos conteúdos é importante para o 

desenvolvimento integral do sujeito, mas também os conteúdos vinculados à dimensão conceitual 

(conceitos, ideias, fatos, regras, etc.) e atitudinal (convívio social, valores, crenças e atitudes) são 

igualmente relevantes (BARROSO; DARIDO, 2009). 

Ao analisar e relacionar esta breve síntese a fim de traçar um paralelo com a EF escolar, 

observa-se que na concepção das modernas teorias da motivação, e até no discurso dos professores, 

os objetivos da EF estão em desenvolver a competência no conhecimento das atividades, 

proporcionar autonomia para fazer exercícios, estimular vínculos sociais e afetivos, e valores e 

atitudes durante as aulas (DARIDO, 2003; GRANERO-GALLEGOS et al., 2016). 

No entanto, o que se constata da realidade é que a maioria dos estudos aponta que os 

programas desenvolvidos ainda no ensino fundamental, enfatizam a repetição, a execução e o 
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aprimoramento dos gestos técnicos-esportivos, o que conduz a baixa participação nas aulas de EF, 

as quais ocorrem com maior proporção no ensino médio (ANISZEWSKI, 2018). 

De certo modo, a desmotivação nas aulas de EF por uma parte dos escolares do Ensino 

Fundamental e Médio se deve ao fato destes não sentirem prazer nas atividades propostas e não se 

sentirem capazes de realizar bem as tarefas (TEIXEIRA; FOLLE, 2013). Estes elementos têm forte 

relação com o comportamento do professor, que em oportunas ocasiões trabalha conteúdos 

esportivistas e repetitivos, mediante os quais prioriza-se apenas a destreza motora e os aspectos de 

habilidade, não variando a seleção e a sistematização dos conteúdos, sendo considerados dessa 

forma, pouco criativos e não inclusivos a todos os alunos.  

Neste sentido, as aulas de EF para muitos escolares se tornam insignificantes e pouco 

atrativas (DARIDO, 2004). Os impactos destas ações conduzem ao afastamento dos alunos das 

aulas, levando-os a não se envolverem com entusiasmo e satisfação nas práticas letivas. 

Alguns estudos desenvolvidos, principalmente, no exterior a partir da Teoria de Orientação 

às Metas (TOM) (NICHOLLS, 1984) e da Teoria da Autodeterminação (TAD) (DECI; RYAN, 

1985) enfatizam que os escolares devem percepcionar o próprio comportamento e desempenho nas 

situações de aprendizagem; interpretar e reagir às situações de interação acadêmica; e refletir sobre 

a natureza dos motivos atribuídos ao resultado alcançado (BAENA-EXTREMERA et al., 2015; 

CHATZIPANTELI; DIGELIDIS; PAPAIOANNOU, 2015; MORENO-MURCIA et al., 2013).  

Para isso, o aluno deve ser instigado pelo professor a raciocinar positivamente sobre a sua 

competência, propiciar atividades diversificadas que promovam o desenvolvimento de habilidades, 

variar didaticamente as aulas para incluir todos os alunos, promover autonomia aos alunos na 

seleção dos conteúdos, ampliar seus vínculos sociais, estimular valores, comportamentos e atitudes 

positivas face à disciplina de EF (CECCHINI; CARRIEDO; MÉNDEZ-GIMÉNEZ, 2019; 

PEREIRA; CARREIRO DA COSTA; DINIZ, 2009; VALENTINI; RUDISILL, 2004).  

Nessa perspectiva, a TOM e a TAD têm em comum elementos que possibilitam a análise do 

tipo e natureza da motivação dos escolares em contextos educativos. Com a demanda insurgente de 

novas possibilidades didáticas através do emprego de um quadro teórico múltiplo (integrado) e com 

a escassez de estudos dessa natureza no cenário brasileiro, o objetivo da pesquisa foi investigar 

possíveis associações entre as orientações motivacionais às metas e as necessidades psicológicas 

básicas de estudantes de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Teorias sociocognitivistas modernas da motivação 
A Psicologia relata o surgimento de diversas teorias as quais consideram que a atividade 

cognitiva do homem é extremamente ligada à sua motivação (BARRERA, 2010). No âmbito da 

educação e, em especial, na EF e atividades físico-esportivas em geral, uma quantidade significativa 

de investigações tem sido desenvolvida sob o enfoque da Teoria de Orientação às Metas – TOM 

(NICHOLLS, 1984) e da Teoria da Autodeterminação (DECI; RYAN, 1985). 

Teoria de Orientação às metas (TOM) 
A Teoria de Orientação às Metas (TOM) (NICHOLLS, 1984) tem como base de estudo a 

demonstração das competências que serão empregadas em duas orientações motivacionais: tarefa e 

ego. Nessa direção, nos ambientes de realização os comportamentos individuais podem direcionar a 

busca em demonstrar competência baseada em critérios pessoais ou evitar a demonstração de baixa 

competência (NICHOLLS, 1989). 

Essas distintas formas pelas quais a competência é definida variam de indivíduo para 

indivíduo. Sujeitos que baseiam sua competência pelo domínio da tarefa, experimentam maior 

envolvimento com a aprendizagem e com o alcance do desempenho em uma determinada tarefa 

(NICHOLLS, 1984).  

O aluno que é orientado para a tarefa relaciona-se com o que seria considerado mais 

motivante, pois enxerga a autodeterminação crendo que seu sucesso depende do seu empenho e do 

seu esforço. Além disso, dedica-se na tarefa escolhida, experimenta sentimentos de prazer e de 

satisfação, persiste na atividade mesmo em meio à adversidade, objetiva a colaboração com seus 

pares e tende a ser mais disciplinado no aprendizado das regras e das estratégias dos jogos 

(SEIFRIZ; DUDA; CHI, 1992).  

Por outro lado, quando o objetivo é demonstrar maior competência perante outros, o alcance 

do desempenho é mediado pela comparação de suas habilidades com seus pares e o reconhecimento 

social em vista da afirmação de sua competência (DUDA; NICHOLLS, 1992). Indivíduos com 

orientação para o ego buscam demonstrar que obtiveram o mesmo resultado com menor esforço do 

que os outros. Estes geralmente possuem baixa autodeterminação, expressam maiores índices de 

motivação extrínseca, apresentam maiores níveis de indisciplina e são mais propensos a realizar 

trapaças (DUDA; NTOUMANIS, 2003). 
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Nesse contexto, esta teoria motivacional é utilizada para evidenciar diversos aspectos 

comportamentais no âmbito escolar, na qual se destaca o foco no ato da percepção de habilidades 

adquiridas e da percepção de sucesso e fracasso. 

Teoria da Autodeterminação (TAD) 
A TAD desenvolvida por Deci e Ryan (1985) relata que a dualidade intrínseca e extrínseca é 

sobremodo reducionista para o entendimento da motivação. Os autores propõem que a motivação 

seja posta em um continuum caracterizado por níveis que vai da forma mais autodeterminada para a 

menos autodeterminada. Segundo Rufini, Bzuneck e Oliveira (2011) a Teoria da Autodeterminação 

adverte que o indivíduo pode ser motivado em diferentes níveis durante a prática de qualquer 

atividade - motivação intrínseca, extrínseca e a amotivação. 

A motivação intrínseca tem como premissa que o comportamento humano é impulsionado 

por três necessidades psicológicas básicas (NPB) e comuns, as quais são: autonomia, competência e 

relação social (DECI; RYAN, 1985). A necessidade de autonomia compreende que o indivíduo 

participa de atividades em que possibilitem escolher qual direção deva seguir e assim obter eficácia 

para determinar seu próprio comportamento. A necessidade de ser capaz (competência) está 

relacionada à tentativa de controlar o resultado, razão pela qual o indivíduo se sente seguro e 

confiante para concretizar um dado comportamento com determinada competência nas atividades. 

Na necessidade de relação social, o indivíduo faz referência ao esforço para estabelecer relações, 

isto é, o sujeito sente a necessidade de que seu comportamento seja reconhecido por terceiros, ou 

que sua prática facilite suas relações sociais. 

Desta forma, quando o sujeito é motivado intrinsecamente, ele ingressa na atividade por 

vontade própria, simplesmente pela satisfação de conhecer, aprender e se aprofundar. Atividades 

intrinsecamente motivadas são associadas com bem-estar psicológico, interesse, alegria e 

persistência (RYAN; DECI, 2000). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa se desenvolveu sob a perspectiva quantitativa de caráter correlacional (GIL, 

2008). A abordagem correlacional engloba a relação entre duas ou mais variáveis de análise 

(THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012), e que no caso específico desse estudo procura 

estabelecer associações entre elementos de quadro teóricos motivacionais similares; e que em vista 

dessa lacuna presente na literatura, procura-se enriquecer esta temática ainda pouco explorada.  
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Os procedimentos de amostragem foram de caráter conveniente e não probabilístico 

(CARMO; FERREIRA, 1998), em virtude de que se recorreu a alunos voluntários para a realização 

da pesquisa. 

Os estudantes pesquisados pertenciam ao Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino 

Médio de uma escola privada da Cidade de Paracambi – RJ. A amostra foi composta por 117 

estudantes (idade média de 13,89±1,69 anos), de ambos os sexos, sendo 60 meninos (51,3%) e 57 

meninas (48,7%). 

Para a coleta de dados foram utilizados os instrumentos Perception of Success 

Questionnaire (POSQ) e o Basic Psychological Needs Questionnaire in Physical Education 

(BPNQ-PE) com versões traduzidas e validadas para a realidade brasileira por Copetti et al. (2005) 

e Cid et al. (2016), respectivamente. 

Verificado o pressuposto de distribuição da amostra, a análise estatística inferencial foi feita 

por meio da correlação de Spearman. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software 

SPSS versão 17.0 (for Windows). O nível de significância adotado em todas as análises foi de 

p≤0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados da correlação dos fatores do POSQ e do BPNQ-PE.  

Foi encontrada correlação positiva e significante entre os resultados da orientação 

motivacional para a tarefa e o escore total das NPBs (rho= 0,390; p ≤ 0,000) e entre os resultados da 

orientação motivacional para a tarefa e as NPBs – competência (rho= 0,440; p ≤ 0,000), autonomia 

(rho= 0,231; p ≤ 0,012) e relação social (rho= 0,272; p ≤ 0,003) –, significando que quanto maior 

foi o nível de orientação motivacional para a tarefa, mais elevados foram os índices de atenção 

global das necessidades psicológicas básicas nas dimensões de competência, autonomia e de relação 

social.   

Houve correlação positiva e significante entre o escore de orientação motivacional para o 

ego e a necessidade psicológica básica de competência (rho= 0,274; p ≤ 0,003).  Constatou-se 

correlação ínfima entre a orientação para o ego e a NPB – relação social (rho = 0,038 p ≤ 0,682). 

Depreende-se que estudantes com orientação para a tarefa se encontram mais engajados e se 

sentem mais autônomos na prática das atividades, ao mesmo tempo em que se sentem mais 

realizados com o próprio desempenho.  
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Méndez-Giménez et al. (2013) encontraram que em um ambiente orientado pelo professor 

para a tarefa, enfatizando o papel importante de todos os alunos, influencia positivamente as 

percepções acerca do atendimento das três NPBs. 

Cid et al. (2019) verificou que a baixa ou negativa correlação da orientação para ego e a 

NPB “relação social” reflete em baixa interação entre os pares. Como resultado, os estudantes mais 

habilidosos tendem a excluir os alunos que possuem baixa habilidade, e afastar aqueles que julgam 

ser menos eficazes na realização das tarefas motoras. 

Por outro lado, a bibliografia especializada menciona que a orientação para o ego está 

associada ao sentimento de competência do indivíduo em realizar com sucesso as atividades, 

visando demonstrar superioridade aos pares (TAYLOR et al., 2010). Entre os indivíduos orientados 

ao ego, a competência percebida assume papel fundamental para seu engajamento nas tarefas, mas, 

em contrapartida, este perfil motivacional pode restringir o senso de autonomia, pois nem todas as 

situações de aprendizagem estão sob seu controle (VALENTINI; RUDISILL, 2004). 

CONCLUSÕES 

Se empregadas de forma conjunta, a TOM e a TAD podem fornecer contributos relevantes 

para que professores adotem estratégias didático-pedagógicas diversificadas, que não priorizem 

apenas as habilidades motoras e o saber-fazer, mas, que promovam uma orientação para a tarefa em 

suas aulas, coincidindo com as reais necessidades de aprendizagens dos alunos na EF, a fim de que 

se potencializar as metas, a motivação, a autodeterminação, o prazer, o conhecimento e os valores 

no exercício das atividades físico-motoras. 

Conclui-se que os indivíduos orientados para a tarefa se sentem em maior grau atendidos em 

suas necessidades psicológicas básicas, e que ambas as teorias demonstram propriedade o suficiente 

para explicar o comportamento autodeterminado nas aulas de EF. 
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TABELAS 

Tabela 1. Matriz de correlação entre os fatores do POSQ e do BPNQ-PE. 

  1 2 3 4 5 6 

1. TAREFA 1 
.

277*

* 

.
440*

* 

.
231* 

.
272** 

.
390** 

2. EGO - 1 
.

274*

* 

.
273*

* 

.
038 

.
227* 

3. NPB-
Competência 

- - 1 
.

620*

* 

.
439** 

.
866** 

4. NPB-Autonomia - - - 1 
.

297** 
.

799** 
5. NPB-Relação 
Social 

- - - - 1 
.

691** 
6. NPB-Total - - - - - 1 

TAREFA = orientação para a tarefa; EGO = orientação para o ego; NPB = necessidade psicológica básica. Nível de 
significância *p<0.05; **p<0.01 

Resumo 

Em uma perspectiva de ensino, para que a motivação tenha efeitos positivos na aprendizagem, se torna 
fundamental a inserção de modalidades didáticas diversificadas. A Teoria de Orientação às Metas e da 
Autodeterminação têm em comum elementos que possibilitam a análise do tipo e natureza da 
motivação em contextos educativos. O objetivo da pesquisa foi investigar possíveis associações entre as 
orientações às metas e as necessidades psicológicas básicas (NPB) de 117 estudantes de ambos os sexos 
(idade média de 13,89±1,69 anos) de Educação Física (EF) do Ensino Fundamental e Médio de uma 
escola privada da Cidade de Paracambi – RJ.  Foram utilizados os instrumentos Perception of Success 
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Questionnaire (POSQ) e o Basic Psychological Needs Questionnaire in Physical Education (BPNQ-PE) com 
versões traduzidas e validadas para a realidade brasileira. A análise estatística foi realizada através da 
correlação de Spearman. Foi encontrada correlação positiva e significante entre os resultados da 
orientação motivacional para a tarefa e o escore total das NPBs (rho= 0,390; p ≤ 0,000) e entre os 
resultados da orientação motivacional para a tarefa e as NPBs – competência (rho= 0,440; p ≤ 0,000), 
autonomia (rho= 0,231; p ≤ 0,012) e relação social (rho= 0,272; p ≤ 0,003).  Houve correlação positiva 
e significante entre o escore de orientação motivacional para o ego e a NPB – competência (rho= 
0,274; p ≤ 0,003).  Depreende-se, que estudantes com orientação para a tarefa se sentem mais 
atendidos em suas NPBs. Por outro lado, entre os indivíduos orientados ao ego a competência 
percebida pode restringir seu senso de autonomia. Conclui-se que os professores devem adotar 
estratégias didático-pedagógicas diversificadas, que não priorizem apenas as habilidades motoras e o 
saber-fazer, mas que instituam que o reconhecimento das próprias capacidades, os valores e os vínculos 
sociais sadios é que de fato farão a diferença na aprendizagem dos conteúdos. 

Palavras-chave: Motivação; Didática; Orientação às metas; Necessidades Psicológicas Básicas; 
Educação Física. 

A ORIENTAÇÃO POR OBJETIVOS DE PRATICANTES DE ESPORTES DE COMBATE 

Matheus Ramos da Cruz – PPGEB/UERJ 

Ulhiana Maria Arruda de Medeiros – PPGEB/UERJ 

Fabrício Xavier do Carmo – UNICBE / SME RJ 

José Antonio Vianna – PPGEB/UERJ 

INTRODUÇÃO 

A desigualdade social no Brasil resulta em diferentes oportunidades sociais, entre as quais, o 

acesso à educação de qualidade e a formação esportiva. Os riscos do fracasso e da evasão escolar, 

do uso de drogas ilícitas, do sexo precoce e sem prevenção, do envolvimento com a criminalidade e 

dos acidentes, entre outros, são argumentos para a elaboração de políticas e pedagogia para que 

crianças das camadas populares sejam retiradas da rua e colocadas em ambientes controlados, 

estimuladores e educativos.  

Os Projetos de Inclusão Social (PIS) por meio do esporte são, nesse cenário de desigualdade 

social, uma alternativa de equilibrar o acesso à educação e ao esporte para a população mais 

vulnerável socialmente. Eles têm como objetivo democratizar as formas de acesso ao 

conhecimento, ampliando-o entre a população mais pobre - garantindo-lhes direitos conquistados 

por leis (CONSTANTINO; CORRÊA, 2005) - e complementar a formação escolar, tendo em vista 

que a população mais pobre é também a camada social com menor acesso à formação escolar de 

qualidade (OXFAM, 2017). Acredita-se que atrelado à educação escolar, o esporte tem a 

capacidade de promover a educação integral dos participantes - corpo, mente e afetividade 

integrados -, uma formação biopsicossocial (ZALUAR, 1994).  
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Neste contexto o reconhecimento das lutas ou esportes de combate (EC) como canal de 

socialização positiva ou inclusão social, se observa o crescente número de modalidades de EC em 

projetos de inclusão social por meio do esporte (PIS) destinados aos jovens das camadas populares, 

financiados por instituições governamentais e privada. Os objetivos dos projetos são, via de regra, 

orientados pela perspectiva da inclusão social e a de abrir outros caminhos àqueles oferecidos pela 

“rua”.  

Estas perspectivas são fundamentadas na literatura em educação física, esportes, lutas, 

danças, lazer, sociologia e em outras áreas, que apresentam as indicações dos benefícios 

proporcionados pela prática regular de esportes, na formação moral ou da personalidade dos seus 

praticantes (ELIAS; DUNNING, 1992; DANISH; NELLEN, 1997; VIANNA; LOVISOLO, 2009).  

No entanto, Vianna e Lovisolo (2009) observaram que parece existir uma contradição entre 

a amplidão e aparente profundidade das crenças que as pessoas que idealizam as políticas, os 

gestores e os professores de PIS possuem sobre os benefícios da atividade física sistemática e a 

baixa adesão dos praticantes.  

As altas taxas de abandono em PIS passam ao observador a impressão de que os 

coordenadores ou dirigentes dos projetos pensam apenas em termos de número total de participante 

sem, por exemplo, levar em conta as taxas de rodízio dos programas ou projetos e os casos 

frequentes nos quais o matriculado fica ausente por longo tempo. Nestes casos a demanda alta pode 

ocultar a “saída” ou abandono das atividades (VIANNA; LOVISOLO, 2009). Acredita-se que se o 

tempo médio de permanência no programa for baixo, os objetivos pretendidos serão de impossível 

realização para a maioria dos matriculados. Assim, torna-se difícil justificar a formação esportiva 

ou moral em períodos tão curtos. Fica também difícil criar mecanismos mais ou menos duradouros 

de adesão à atividade física. Enfim, os objetivos de inclusão social parecem estar em situação de 

“risco” diante da evasão e da rotatividade dos beneficiários. 

Os principais argumentos para explicar a baixa adesão à atividade física são: as condições 

econômicas, sociais e culturais ruins e; a falta de conscientização dos indivíduos sobre a 

necessidade e os benefícios das atividades físicas. Desta forma é transferido aos praticantes a 

responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso (a evasão estaria incluída neste rol), com pouca 

reflexão sobre a necessidade de acordos necessários entre as propostas institucionais e os valores e 

crenças de gestores, professores e alunos para potencializar os efeitos da permanência destes. 

No caso dos programas para crianças e jovens, embora a linguagem da conscientização 

também os percorra, parecem ser necessários outros tipos de entendimento. A não adesão em PIS 
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deveria procurar outras hipóteses de entendimento tanto da baixa participação quanto do alto 

rodízio.  

Emerge, então, a necessidade de compreensões ou explicações alternativas para os altos 

índices de não praticantes e, o que parece ser mais estratégico, para a desistência a partir da 

experiência pessoal das práticas esportivas e de suas autoavaliações.  

Especificamente, no caso dos programas destinados a crianças e jovens das camadas 

populares, corresponde se interrogar quais os procedimentos didáticos e pedagógicos podem 

contribuir para a aderência dos participantes?  

Outro aspecto nem sempre observado nos PIS que utilizam o esporte, as lutas e as danças 

como contraponto à socialização exercida pela criminalidade, encontra-se na avaliação do impacto 

das atividades desenvolvidas na formação dos participantes - seja ela motora, social, moral ou 

psicológica. Os idealizadores parecem admitir que a formação positiva por meio do esporte, das 

lutas e danças seja heurística da prática, sem perceber que esta pode ser bem ou malconduzida, o 

que resulta em formação positiva ou negativa de crianças e jovens. Se a segunda alternativa está 

correta, destaca-se a necessidade de instrumentos e procedimentos sistemáticos que possam ser 

utilizados para avaliar até que ponto as intervenções desenvolvidas no PIS estão contribuindo para a 

construção e afirmação de atitudes e comportamentos pró sociais, fornecendo aos gestores e 

interventores informações para o refinamento das propostas de intervenção.  

Uma alternativa para se buscar o entendimento e a explicação dos motivos subjacentes às 

atitudes e aos comportamentos na prática de esportes, danças e lutas em PIS, pode ser encontrada na 

teoria de orientação de vida por objetivos.  A partir da década de 1980 essa matriz teórica serviu de 

base para diversos estudos com praticantes de handebol (BALAGUER et al, 2002), futebol 

americano, tênis, futebol masculino e feminino (OMMUNDSEN et al, 2003), esqui, basquete, 

softbol educação física escolar (DIGELIDIS, N. et al, 2002; SPROULE et al, 2007), entre outros, 

realizados nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, na Grécia e em Portugal (DUDA, 1989; 

DUDA; WHITE, 1992; STEPHENS; BREDEMEIER, 1996; KAVUSSANU; ROBERTS, 1996; 

TREASURE; ROBERTS, 1994; PAPAIOANNOU, 1995; FONSECA; BIDDLE, 2001; 

FERNANDES; VASCONCELOS-RAPOSO, 2010).   

Essa teoria tem abordado os antecedentes e as consequências sociais, psicológicas e 

comportamentais de duas orientações de vida por objetivos independentes, que podem ser medidas 

em duas subescalas ortogonais chamadas orientação de vida ego (orientação ego) e orientação de 

vida tarefa (orientação tarefa), que são definidas conforme a percepção subjetiva de sucesso e de 
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fracasso em atividades de realização (NICHOLLS, 1984; DUDA, 1989; DUDA; NICHOLLS, 

1992; DUDA; NTOUMANIS, 2003). 

Pesquisas com esta abordagem relacionaram a orientação tarefa com auto referenciamento 

para comparações de sucesso, escolha de tarefas desafiantes para o desenvolvimento de habilidades 

e maestria, com a realização de grandes esforços e persistência na atividade.   

Enquanto a orientação ego tem sido relacionada com motivação extrínseca, pela ênfase 

colocada sobre a demonstração de habilidade superior a outros, pela realização de menos esforços, 

pela busca de maior status e menor sentimento de afiliação, pela aceitação de atitudes 

antiesportivas, da violência e de atos intencionalmente agressivos para ganhar um jogo e com a 

opinião de que “os fins justificam os meios” e pela pequena persistência na atividade, o que pode 

resultar em evasão (DUDA; NICHOLLS, 1992; DUDA; NTOUMANIS, 2003; OMMUNDSEN, 

2003).  

Os investigadores afirmam que as diferenças individuais na orientação de vida são 

consequência da autoavaliação das experiências vividas, resultantes da interação com outras 

pessoas significantes (pais, instrutores e companheiros) e com um ambiente que reforçam uma 

orientação específica (STEPHENS; BREDEMEIER, 1996; DUDA, 1989; 1993). Admite-se, 

portanto, que o clima motivacional criado pelo professor em PIS – se mais para tarefa ou mais para 

o ego - podem interferir na orientação por objetivos dos alunos. E que a orientação por objetivos 

adquirida pelos praticantes tem como consequência atitudes e comportamentos mais adequados ou 

não – inclusive no que diz respeito à adesão ou persistência na atividade. 

As teorias sobre motivação em psicologia do esporte oferecem suporte teórico às 

metodologias que objetivam a formação, manutenção ou modificação de atitudes.  Segundo a qual 

conhecer a orientação de vida do sujeito possibilita o conhecimento do seu comportamento em 

determinadas situações (DUDA, 1989) no esporte ou em outros ambientes de realização.  

Propomos entender que analisar a orientação por objetivos de praticantes de esportes, lutas e 

danças pode contribuir para o refinamento da política institucional e dos procedimentos didáticos e 

pedagógicos em PIS.  

Assim, este estudo tem como objetivo geral verificar a orientação por objetivos de crianças e 

jovens praticantes de esportes de combate (EC) em PIS. Como objetivos específicos procuramos 

comparar a orientação por objetivos dos participantes dor tempo de experiência na luta e comparar 

o nível de envolvimento por sexo. 
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METODOLOGIA 

Responderam ao TEOSQ nesta pesquisa exploratória, 68 praticantes de EC em três PIS 

situados no interior de três favelas no município do Rio de Janeiro. No projeto 1 participaram de 

forma voluntária 20 alunos de judo (Masc = 13; Fem = 7). No Projeto 2, 24 alunos de luta olímpica 

(Masc = 11; Fem = 13) responderam o questionário para coleta de dados e 23 praticantes de karate 

(Masc = 23) do Projeto 3 foram investigados. Os participantes estavam na faixa etária de 11 a 14 

anos (M = 12,3), todos eram estudantes em escolas públicas no 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. O tempo de participação nas aulas de EC em cada projeto variou de 01 (um) até 

quatro anos. 

O avanço das investigações nas orientações motivacionais no esporte deve-se 

principalmente ao desenvolvimento do Questionário do Esporte de Orientação para Tarefa e Ego 

(Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire –TEOSQ) por Duda e Nicholls (1992) - validado 

por Feijó (1997). O questionário procura coletar do respondente, como define o sucesso, o que 

motiva o sucesso e como julga a sua competência na atividade, permitindo determinar seu nível de 

envolvimento ego ou tarefa.  

O TEOSQ é um instrumento desenhado para medir motivos de realização no esporte, em 13 

itens que compreendem duas subescalas independentes, seis dos quais representam objetivos de 

orientação pelo ego e outros sete itens representam objetivos de orientação pela tarefa. 

Na aplicação do teste os sujeitos são solicitados a pensar sobre quando se sentem bem-

sucedidos ou vitoriosos no esporte e então indicar seus níveis de concordância em cinco pontos 

numa escala tipo Likert (1 = discordo mesmo até 5 = concordo mesmo). O levantamento dos 

escores do questionário de cada respondente se deu através da soma dos pontos na subescala e a 

divisão deste pelo número de itens (escore médio), tanto para ego quanto para tarefa. Para saber se o 

indivíduo tendeu para ego ou para tarefa compara-se o resultado dele nas subescalas com os pontos 

de corte destas, considerando a orientação por objetivo do sujeito a subescala que obteve a maior 

média aritmética. O nível de envolvimento ego ou tarefa varia de baixo envolvimento (1) a alto 

envolvimento (5).  

Para identificar o nível de envolvimento dos grupos independentes foi realizada a média dos 

participantes em cada subescala. A seguir foram comparadas as médias dos escores obtidos nos 

projetos. Também foram comparados os escores dos iniciantes com os escores dos mais 

experientes, bem como foram comparados os escores dos indivíduos por sexo. 
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Esta pesquisa atendeu às normas éticas para pesquisa com seres humanos, tendo sido 

aprovada no comitê de ética na Universidade do Estado do Rio de Janeiro com número CAAE: 

49480915.7.0000.5282. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para melhor entendimento e explicação dos motivos subjacentes aos comportamentos 

agressivos no esporte, procuramos verificar a orientação por objetivos de praticantes de EC em PIS 

tendo por base a teoria de orientação por objetivos, que se destaca na observação das diferenças no 

comportamento motivado no esporte. Assim, procuramos oferecer uma nova direção para as 

pesquisas na área. 

Pode-se observar na Tabela 1 que os sujeitos dos grupos independentes não apresentam 

grandes diferenças entre si tanto na subescala ego quanto na subescala tarefa. Embora apresentem 

escores próximo da linha de corte (3,0) na subescala ego, os indivíduos podem ser classificados 

como envolvimento ego moderado e alto envolvimento pela tarefa, o que corresponde ao nível que 

deve ser desejado na formação de crianças e jovens em PIS. O alto envolvimento com a tarefa é o 

mais desejável na formação de alunos que sofrem a influência da criminalidade violenta em áreas 

de risco, especialmente em praticantes de EC.  

Ao que tudo indica o alto envolvimento ego é potencialmente perigoso na formação de 

praticantes de EC. Os sujeitos com envolvimento pelo ego tendem a aceitar a opinião de que tomar 

uma vantagem ilegal é importante para alcançar sucesso no esporte. Estes sujeitos são pré-dispostos 

também a aceitar comportamentos agressivos e fora das normas para alcançar as suas metas 

(DUDA; WHITE,1992; DUDA, 1993). Nesta perspectiva, abre-se a possibilidade de 

instrumentalização dos praticantes de EC nas aulas ao aprenderem técnicas de lutas que podem 

levar danos físicos aos oponentes tanto no ambiente esportivo quanto fora dele. 

Não foi observada diferença entre os escores de sujeitos considerados iniciantes (menos de 

um ano de experiência) e os escores de alunos com maior nível de experiência que motivasse a 

aplicação de teste de significância – 1 ano a menos de dois anos de prática ou entre estes e os mais 

experientes do grupo (2 a 4 anos) - Tabela 2. 

Os dados sugerem que o clima motivacional criado pelos professores de EC dos grupos 

investigados está alinhado com a orientação pela tarefa, o que contribui para o desenvolvimento de 

condutas morais no meio esportivo (OMMUNDSEN et al, 2003). Os resultados podem ter efeitos 
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na orientação dos sujeitos observados, parecidos com os estudos realizados no futebol americano 

que verificou que as diferenças de orientação por objetivos dos sujeitos - correlação positiva com a 

orientação ego – foi mais significativa quando relacionada com a orientação ego de seus 

treinadores, sendo os níveis de competitividade e os anos de envolvimento no esporte, fatores 

menos significativos.  

Com o mesmo foco na formação pro social dos praticantes, em pesquisa com 279 jovens de 

orientação tarefa, com idade entre 12-14 anos, Ommundsen e colaboradores (2003), encontraram 

níveis mais elevados de maturidade sócio moral e com a desaprovação de atitudes e 

comportamentos agressivos. 

O sexo não se mostrou como um fator capaz de estabelecer diferença importante entre os 

escores dos sujeitos investigados aqui, tanto na subescala ego quanto na subescala tarefa. Os alunos 

do sexo feminino e os alunos do sexo masculino podem ser classificados com alto envolvimento 

pela tarefa e envolvimento moderado pelo ego (Tabela 3). 

Em investigação com meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, Stephens e Bredemeier (1996) 

observaram que a percepção das jovens das normas pró-agressão de suas equipes, de suas 

percepções da orientação ego enfatizada por seus técnicos e de seus próprios motivos morais 

influenciaram na determinação da probabilidade de agressão ao oponente no futebol. A orientação 

ego das jogadoras foi menos preditiva da probabilidade de agressão do que a percepção das atitudes 

e valores (orientação por objetivos) do técnico.  

Por outro lado, Balaguer e colaboradores (2002) examinaram a relação entre o clima 

motivacional criado pelo técnico e a orientação por objetivos de 181 jogadoras de 14 equipes de 

handebol de alto nível.  Os autores verificaram que quando é percebido um forte clima tarefa, as 

atletas melhoram a percepção de desenvolvimento de sua performance, a sua satisfação e a visão 

positiva do técnico.  Balaguer e colaboradores (2002) concluíram que o técnico tem um impacto 

importante na motivação da equipe. 

A influência do técnico sobre o comportamento e a motivação dos alunos também foi 

observada na investigação de Gonçalves, Coelho e Silva, Cruz e Figueiredo (2010). Estes resultados 

afirmam os argumentos de que as diferenças individuais na orientação de vida são consequência das 

experiências de socialização, resultantes da interação com outras pessoas significantes (pais, 

amigos, professores) e com um ambiente que reforçam uma orientação específica (DUDA, 1989; 

1993) 
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Entre outros estudos, a pesquisa que verificou a percepção do clima motivacional influencia 

a orientação do indivíduo (WALLING; DUDA; CHI, 1993) e a investigação que observou a 

influência das atitudes e comportamentos do técnico sobre a orientação por objetivos dos atletas 

(DUDA, 1993), reforçam as indicações de Duda (1989) que não é o esporte em si que deve ser 

colocado como bom ou mal, mas a ênfase colocada na vitória a qualquer custo e na adoção de uma 

orientação ego em lugar da orientação tarefa. 

Outras investigações sustentam os benefícios de um clima de orientação por objetivos tarefa 

no processo de ensino e aprendizagem. Magyar e Feltz (2003) verificaram que as jovens com 

orientação tarefa eram mais autoconfiantes e que o clima de mestria desenvolvido pelo técnico 

contribui mais para a construção da autoconfiança nas jovens atletas do que o clima de orientação 

pela performance. Sproule e colaboradores (2007) investigaram 1122 alunos no ensino médio em 

Singapura, identificando que a percepção de um clima motivacional de mestria eleva a motivação 

intrínseca e o interesse de ser fisicamente ativo.  

Digelidis e colaboradores (2002) verificaram que ao perceberem que o professor dava mais 

ênfase a orientação tarefa, ocorreu a diminuição da tendência ao ego e elevação dos níveis de 

orientação tarefa nos jovens. Confirmando estes dados Vianna (2015) observou jovens praticantes 

de karate em PIS com um professor com envolvimento tarefa. Embora os sujeitos fossem 

moradores em uma localidade que sofre a socialização violenta do tráfico de drogas, os alunos 

tiveram a sua orientação por objetivos modificada conforme o clima motivacional criado pelo 

professor, o que sugere a importância do impacto do clima motivacional tarefa na modificação de 

atitudes e comportamentos dos alunos praticantes de EC em PIS. 

CONCLUSÕES 

Ao verificar a orientação por objetivos de praticantes de EC em PIS observamos que a 

média dos escores dos alunos de judô, luta olímpica e de karate de três PIS independentes não 

apresentaram grandes diferenças entre si tanto na subescala ego quanto na subescala tarefa. Na 

subescala ego, os indivíduos foram identificados como envolvimento ego moderado. Na subescala 

tarefa os participantes no estudo apresentaram alto envolvimento, o que corresponde ao nível que 

deve ser desejado na formação de crianças e jovens em PIS. 

Ao serem comparados os escores de sujeitos considerados iniciantes (menos de um ano de 

experiência) e os escores de alunos com maior nível de experiência – 1 ano a menos de dois anos de 

prática ou entre estes e os mais experientes do grupo (2 a 4 anos) – pudemos constatar que em 
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ambas as subescalas não existiram diferenças que justificasse a aplicação de teste de significância. 

Os escores revelaram subescala ego com envolvimento moderado e subescala tarefa com alto 

envolvimento. Assim, a suspeita de que o tempo de experiência aumente o envolvimento pela tarefa 

e diminuição no envolvimento ego não se confirmou. 

De forma semelhante o sexo não se mostrou como um fator capaz de estabelecer diferença 

importante entre os escores dos sujeitos investigados, tanto na subescala ego quanto na subescala 

tarefa. Em geral os alunos investigados do sexo feminino e os alunos do sexo masculino foram 

observados com alto envolvimento pela tarefa e envolvimento moderado pelo ego. 

Admite-se que a orientação por objetivos é maleável e que pode ser modificada conforme o 

meio ambiente de aprendizagem - os alunos podem assumir a orientação de vida conforme o clima 

motivacional criado pelo professor. A autoconfiança, o autocontrole e a auto superação que podem 

ser alcançados pela prática do esporte de forma geral e em particular nos EC, parecem estar 

relacionados ao aumento da motivação intrínseca e à perspectiva de objetivos de orientação tarefa 

no qual o clima motivacional criado pelo professor tem grande influência.  

Então,  parafraseando Duda (1989),  não é o EC em si que deve ser colocado como bom ou 

mal, mas “a ênfase colocada na vitória a qualquer custo e na adoção de uma orientação ego em 

lugar da orientação tarefa” que deve ser observada ao avaliar os efeitos de PIS em EC na formação 

de seus alunos. Investimentos em pesquisas que observem a percepção do clima motivacional 

criado pelo professor podem lançar luz sobre este fenômeno. 
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TABELAS 

Tabela 1. Comparação da média dos escores obtidos nos projetos 

Projeto Nº sujeitos Subescala 

Ego Tarefa 

Projeto 1 21 3,1 4,4 
Projeto 2 24 3,0 4,6 
Projeto 3 23 2,8 4,4 
 

Tabela 2. Orientação por objetivos de sujeitos conforme o tempo de experiência em EC 

Tempo de 
experiência (anos) 

Nº sujeitos Subescala 

Ego Tarefa 

até 1 27 2,8 4,4 
De 1 a 2 27 3,0 4,5 
De 2 a 4 13 2,9 4,6 
 

Tabela 3. Comparação da média dos escores conforme o sexo 

Sexo Nº sujeitos Subescala 

Ego Tarefa 

Feminino 20 2,8 4,5 
Masculino 47 3,0 4,4 
 

Resumo 

Projetos de Inclusão Social (PIS) por meio do esporte são utilizados no RJ como atividades 
complementares à formação escolar e como um contraponto à socialização exercida pela criminalidade 
em favelas. No entanto, admite-se que no esporte ou nas lutas os efeitos do ensino e do treinamento 
podem ser bons ou ruins, o que sugere que o clima motivacional criado pelo professor no ambiente de 
aprendizagem, exerce influência nos motivos para realização dos seus alunos. Assim, verificar a 
orientação por objetivos de alunos praticantes de esportes de combate (EC) em PIS pode contribuir 
para avaliar os efeitos desta atividade na formação dos praticantes e contribuir para o refinamento de 
políticas e pedagogia de intervenção. Responderam ao questionário TEOSQ – Task and Ego of Sport 
Questionaire -que mede as orientações de vida no esporte - ego e tarefa, 67 praticantes de esportes de 
combate em três PIS situados no interior de favelas no município do Rio de Janeiro. Participaram do 
estudo de forma voluntária 20 alunos de judo (Masc = 13; Fem = 7) no Projeto 1; 24 alunos de luta 
olímpica (Masc = 11; Fem = 13) no Projeto 2; e 23 praticantes de karate (Masc = 23) do Projeto 3. Os 
participantes na faixa etária de 11 a 14 anos (M = 12,3), eram estudantes em escolas públicas no 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental. O tempo de participação nas aulas de EC variou de 1 a 4 anos. Os 
sujeitos foram identificados com alto envolvimento tarefa e envolvimento ego moderado. 

Palavras-chave: Motivação. Projetos de Inclusão Social. Esportes de combate. TEOSQ. 
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Resumo 

Este painel aborda temáticas voltadas a metodologias e práticas curriculares sob a percepção dos 
discentes. As pesquisas que o constitui objetivaram avaliar o bem-estar discente com o intuito de 
favorecer as aprendizagens no ambiente escolar e foram produzidas no Grupo de Pesquisa Educação e 
Saúde composto por autores de diferentes instituições de ensino, diretamente ligadas a Educação 
Básica. Os estudos desse painel preocuparam-se em avaliar o ambiente e organização escolar, as 
competências socioemocionais e a relação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 
motivação intrínseca dos discentes frente a nova composição de turmas para a Educação Física, 
ressaltando os aspectos considerados mais relevantes para tornar os processos educacionais mais 
positivos e satisfatórios para o crescimento e desenvolvimento dos estudantes. O primeiro trabalho 
destaca os resultados de uma pesquisa quanti-qualitativa em relação a percepção discente sobre o 
ambiente escolar e de como essa avaliação positiva poderá contribuir para que o estudante construa 
relações mais saudáveis e efetivas em sua instituição de ensino, refletindo em um melhor desempenho 
escolar. O segundo trabalho apresenta uma reflexão acerca da BNCC e as competências 
socioemocionais relacionadas com os processos de ensino e aprendizagem após a realização de oficinas 
com estudantes de uma escola pública de Porto Alegre, permitindo verificar a importância de se tratar 
sobre o tema das emoções e sentimentos ao longo da trajetória escolar. O terceiro trabalho evidencia a 
motivação intrínseca como fator importante no processo educativo para a permanência dos estudantes 
nas aulas, com o intuito de favorecer as aprendizagens discentes no ambiente escolar. Nas pesquisas 
apresentadas neste painel ficará claro que abordagens e avaliações positivas no e do ambiente escolar 
são essenciais para garantir o pleno desenvolvimento dos nossos estudantes, especialmente aqueles que 
cursam a Educação Básica. 

Palavras-chave: Discentes; Ambiente escolar; BNCC; Competência emocional; Motivação intrínseca. 

BEM-ESTAR INSTITUCIONAL: A PERCEPÇÃO DISCENTE EM RELAÇÃO AO AMBIENTE 

ESCOLAR 

Karina Dohms – Maristas 

INTRODUÇÃO 

As instituições de ensino, por intermédio de seus representantes, possuem discursos que 

abrangem as mudanças e inovações com vistas no mundo globalizado e suas constantes mudanças, 

mas a grande maioria ainda se encontra formatada e atuante aos moldes de séculos atrás.  

É emergente e urgente uma (des)construção da escola formatada no modelo tradicional não 

apenas no quesito de ensino, mas também no que se refere aos espaços e maneiras de explorar estes, 

os materiais e as subjetividades disponíveis, buscando novas formas de fazer a Educação, com 

novas perspectivas, revisando sim suas práticas educativas, esforçando-se para articular teoria e 

realidade, com a responsabilidade de construir uma instituição sólida e adequada à atualidade, mas 

onde a organização do ambiente escolar se torna, a cada dia, primordial. 
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Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi de verificar a percepção de discentes em relação 

ao seu ambiente escolar, auxiliando no diagnóstico da instituição para a elaboração de propostas 

orientadas para o bem-estar discente. 

BEM-ESTAR NO AMBIENTE ESCOLAR 

Construir processos de ensino e de aprendizagem significativos, com possibilidades 

educativas que compartilhem e interliguem os saberes – por meio dos seus componentes 

curriculares – visando perspectivas futuras, é uma Educação que também encanta a própria vida e 

daqueles envolvidos em seus processos. Para tanto, não é demasiado ressaltar que, para promover 

mudanças em prol de um fazer educativo que acompanhe os desafios da atualidade, é necessário 

que estas ocorram de forma gradativa, considerando a maturidade dos estudantes, que frente a uma 

brusca transformação poderiam se ver – e ser – lesados, podendo até mesmo prejudicar seu 

desenvolvimento. 

Se por um lado a mudança não é fácil, Cunha (2005) acredita que é quase impossível a 

permanência, visto que as salas de aula estão sendo invadidas pelas subjetividades e informações 

que extrapolam não só o discurso docente, mas igualmente o do livro didático, mostrando indícios 

de uma realidade que não pode ser explicada exclusivamente pela racionalidade técnica e pelo 

conhecimento prescritivo. O autor ainda ressalta que a modernidade cumpriu consideravelmente 

com sua promessa de desenvolvimento, porém falhou na expectativa da felicidade, pois não 

sabendo tratar as questões subjetivas dos seres humanos acabou por acirrar a condição social da 

diferença. 

A escola tornou-se uma agência do conhecimento, uma vez que o ser humano constrói seu 

conhecimento desde o início de sua vida pelas interações e relações que estabelece, mas com o 

ingresso na escola, esta, por vezes, tende a nivelar tais conhecimentos de forma que este não 

consegue ir além daquilo que ela mesma propõe. 

Assmann e Sung (2000) afirmam que, ao falarmos no sentido social, é importante ressaltar 

as instituições de ensino, na medida em que todos, direta ou indiretamente, estão presentes e 

envolvidos no processo educacional, mas que a preocupação maior da escola, e daqueles que 

participam em seu entorno, deveria ser o de preocupar-se com a criação e recriação de condições 

para que todos sintam um ‘estado de apaixonamento’ por tudo o que lhes proporcionar unidade, em 

sua própria vida e no convívio com os demais, abrangendo processos vitais e processos de 

aprendizagem. 
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Neste sentido o sentimento de pertencimento à instituição educativa também se faz 

necessário à medida que todos – e neste estudo ressaltamos especialmente os discentes –, sintam-se 

pertencentes a sua escola como parte integrante, ativa e influente dos processos educacionais. Uma 

percepção discente positiva do ambiente escolar que participa, pode vir a contribuir para que este 

estudante construa relações mais saudáveis e efetivas, refletindo assim no seu melhor desempenho 

escolar. 

Sendo a Educação de responsabilidade de todos aqueles que com ela e nela estão 

envolvidos, fica evidente a necessidade de que os princípios norteadores, teorias adotadas, 

organização e disposição, conteúdos das grades curriculares, bem como os processos de ensino e de 

aprendizagem sejam reavaliados e rediscutidos, e se houver a possibilidade, que estejam sempre em 

pauta com a finalidade de fazer e promover uma Educação preocupada com sua atualidade de cada 

realidade. O desafio continuará sendo o de construir uma Educação de qualidade e excelência para 

todos. 

Já o papel que o ambiente exerce para a educação é de suma relevância. São nesses espaços 

que serão criadas inúmeras oportunidades e meios para que muitas aprendizagens significativas 

sejam realizadas. Criar ambientes que sejam significativos, àqueles que pertencem à instituição de 

ensino, é criar oportunidades para aprendizagens significativas, em prol de um desenvolvimento 

humano baseado em interações positivas e de bem-estar também relacional, um ambiente de 

relações que promovam a saúde e felicidade de todos os envolvidos. 

Nesse sentido Sung (2007, p. 23) aconselha que “precisamos nos educar permanentemente 

porque não só modificamos o ambiente com as nossas ações, mas também porque o ambiente é uma 

constante criação nossa”. 

Moraes (1997) acredita que a qualidade educativa se refere à qualidade da interação que 

ocorre nos ambientes, pressupondo também trocas sociais onde o estudante possa se engajar com 

alegria, entusiasmo e interesse, realizando atividades mentais sobre os símbolos disponíveis 

oferecidos pela própria cultura. 

Talvez o mais importante seja de criar ambientes saudáveis e que desenvolvam o sentimento 

de pertença daqueles que convivem nessas instituições de modo a tonar este ambiente agradável, 

inspirador e instigador. Contribuindo com estas ideias, Marchesi (2008) ressalta o quanto é 

importante para a qualidade da Educação que o sujeito se identifique com a instituição de ensino, 

pois o sentimento de pertença, quando compartilhado, contribui para que também a comunidade 
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educacional valorize a instituição, demonstrando interesse e envolvendo-se em sua defesa no intuito 

de que esta funcione bem. 

Quando o ambiente é acolhedor e pensado para que as pessoas que dele fazem parte, vivem 

e convivem diariamente, bem como o compromisso com o bem-estar e realização delas despertará 

para bons e positivos sentimentos. Sentimentos positivos, convivência e vivências positivas no 

cotidiano da instituição proporcionam o bem-estar de todos aqueles envolvidos na e com ela e 

consequentemente acarreta em maior comprometimento, responsabilidade social, qualidade 

profissional e de formação e qualidade das ações. 

E é na autoria e comprometimento com as coisas e as pessoas que se origina a 

corresponsabilidade para tornar a instituição viva, pois ela só poderá existir se nela estiverem os 

docentes, discentes, gestores e funcionários, sendo estes o corpus ativo que consolidam e dão vida à 

escola. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo utilizou como instrumento o QBEI- Questionário de Bem-Estar 

Institucional (DOHMS, 2016). O QBEI, composto por dados pessoais, seis escalas de pontuação do 

tipo Likert e cinco questões com respostas abertas, considera os pontos de vista das pessoas 

envolvidas no contexto educacional. Sua aplicação ocorreu em duas coletas, uma no início e outra 

no final de um ano letivo em que ocorreu a implementação de novas matrizes curriculares, em uma 

escola de Porto Alegre/RS, contando com respostas de 152 discentes do Ensino Médio. A tabulação 

e análise dos dados quantitativos do QBEI foi realizada utilizando o programa estatístico SPSS 17.0 

para Windows e para os dados qualitativos (questões com respostas abertas) utilizou-se para a 

compilação de dados a Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2010) com 

categorização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos apontamentos dos participantes da pesquisa nas respostas ao QBEI foi 

possível verificar as percepções dos discentes em relação à Instituição de Ensino da qual fazem 

parte. Na parte quantitativa do QBEI constatou-se que 59% dos discentes participantes da pesquisa 

apresentaram grau superior/elevado de bem-estar institucional e, os demais 41% grau inferior/baixo 

de bem-estar institucional.  



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1982 

A partir das análises das respostas às questões abertas do questionário, foram consideradas 

cinco categorias, definidas a priori (a partir das questões abertas do QBEI): 1) Definição de Bem-

estar, 2) Aspectos que geram Bem-estar, 3) Ações para o Bem-estar, 4) Percepção das relações na 

Instituição, 5) Promoção do Bem-estar. Cada uma destas categorias apresentará, neste estudo, 

quatro subcategorias que se referem às respostas dos participantes onde foram transcritas algumas 

respostas no intuito de elucidar as categorias ordenadas de maneira decrescente de acordo com a 

frequência de respostas dos participantes da pesquisa (a primeira subcategoria refere-se as respostas 

com maior frequência, a segunda com menor frequência que a primeira, e a terceira menor 

frequência que a segunda). As respostas citadas foram identificadas com o número de identificação 

do sujeito (número do questionário). 

A primeira categoria (1), denominada Definição de Bem-estar, refere-se ao entendimento 

que os participantes da pesquisa possuem em relação ao termo Bem-estar.  

Constatou-se, a partir da escrita dos participantes, que a expressão Bem-estar remete a 

sentimentos positivos em relação a sua própria vida, ficando evidente nas três subcategorias com 

maior frequência de aparição nas respostas destes: Sentir-se bem, que remete a sentir-se bem 

consigo mesmo e com os outros, sentir-se tranquilo e seguro em sua vida (3: “Para mim, significa 

estar bem comigo mesmo e com os outros, prezando pela paz interior sem ferir a do próximo.”); 

Inteireza, no sentido de manter o equilíbrio entre as dimensões constitutivas do Ser (física, mental, 

emocional, espiritual), sentimento de paz interior, equilíbrio interior e exterior, 

autoconhecimento(146: “Bem-estar para mim quer significar uma paz ou alívio com o mundo 

exterior e interior.”); e, Qualidade de vida, fazendo menção a um estado de saúde favorável (física e 

mentalmente), possuir hábitos saudáveis (27: “Bem-estar significa estar apto (saudável) para lutar 

por aquilo que você quer/acredita.” e 150: “Estar bem de saúde.”). 

Estas colocações nas falas vêm ao encontro dos autores que aprofundam nos temas 

abordados, como Hué García (2008, p. 156), que ressalta que “a sensação de bem-estar é fruto de 

um equilíbrio entre as possibilidades e os desejos, entre as capacidades e as necessidades”. 

Para Bisquerra (2010), conforme vamos experimentando emoções positivas, vamos 

igualmente percebendo o bem-estar. O autor ainda destaca que este constructo vem sendo estudado 

por diversas áreas, não devendo causar estranhamento se encontrarmos outras denominações, tais 

como bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico, qualidade de vida, satisfação com a vida, 

felicidade e outros, para designar o termo bem-estar. 
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Portanto, perceber e compreender que o bem-estar é de fundamental importância para a vida 

das pessoas, assim como, reconhecer os diversos fatores relacionados a este constructo, que também 

necessita ser preservado e estimulado, auxilia para que tenham uma vida plena e feliz. Isso 

desencadeia bons sentimentos e sensações, quando atrelado a uma cadeia de relações e interações, 

como é o caso das instituições de ensino, onde essas relações e interações são constantes e 

duradouras, e de fato concretizam seu compromisso com a escola. 

A segunda categoria (2), nomeada Aspectos que geram bem-estar, diz respeito aos 

apontamentos feitos pelos participantes da pesquisa, como sendo aqueles que consideram e/ou 

reconhecem como sendo geradores de bem-estar em sua Instituição de Ensino. 

A subcategoria denominada Espírito de Família, apareceu na escrita da grande maioria dos 

participantes da pesquisa como a mais relevante para o seu bem-estar. Estes, consideram sua 

instituição de ensino como sua “segunda casa” (2: “Sentimento de ‘lar’.”). Agregado a este 

elemento, aparece na sequência, as Relações Interpessoais, que está intimamente relacionada ao 

Espírito de Família uma vez que, saudáveis e boas relações afloram este sentimento de lar, de 

espírito de família (9: “Acredito que o mais importante são as relações interpessoais com colegas e 

professores. O que ocorre dentro da sala de aula é mais importante, afinal passamos a maior parte 

do tempo lá.” e 146: “Carinho dos funcionários e professores.”).  

O espírito de família para os participantes designa a percepção de um clima familiar dentro 

da instituição, em que existe respeito, espaço para o diálogo, receptividade e acolhimento, união e 

harmonia. As Relações Interpessoais, refere-se as relações estabelecidas e a aproximação com as 

demais pessoas da instituição, bem como aos ambientes promotores destas relações, da convivência 

saudável. Já a Estrutura física faz menção aos ambientes constitutivos da instituição, sua 

infraestrutura, limpeza, conforto e iluminação adequados (1: “Infraestrutura adequada na instituição 

de ensino, que garanta um melhor aprendizado pelos alunos.”, 38: “Ter um ambiente bom e 

confortável para o estudo.” e 127: “O ambiente limpo e claro.”). 

Estas três subcategorias citadas com maior frequência na escrita dos participantes da 

pesquisa (espírito de família, relações interpessoais e estrutura física), revelam um sentimento de 

pertença em relação à instituição. Sentir-se em casa, com relações saudáveis e uma estrutura física 

adequada, possibilita a qualidade dos processos oferecidos e desenvolvidos pela instituição. Um 

ambiente escolar com uma estrutura física atrativa, limpa e organizada, viabiliza o interesse para o 

desenvolvimento de atividades físicas e cognitivas, possibilitando que as pessoas se sintam à 

vontade para relacionar-se umas com as outras, efetivando assim o espírito de família. 
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Oriunda das sugestões dos participantes do estudo, a respeito de como manter um clima de 

bem-estar na instituição de ensino a qual pertencem, a categoria (3) Ações para o Bem-estar. 

Como apresentado no Quadro 3, os participantes consideram, com maior frequência, como 

ações relevantes para o bem-estar, a Abertura para dialogar (43: “Que os setores responsáveis 

pelos alunos (direção, coordenação, etc) passem a ouvi-los mais, respeitar suas ideias e aceitar as 

críticas.”). Outro apontamento dos participantes foi em relação ao Reconhecimento no sentido de 

que deveria haver uma manutenção no quadro de funcionários, pois os discentes sentem muito as 

constantes trocas de profissionais, o que dificulta a formação de uma equipe de trabalho coesa e 

estável (3: “Manter o respeito mútuo. Prezar pela aquisição de conhecimento. Entender as relações 

hierárquicas como algo fundamental para o ensino e não como abuso de poder por parte dos 

professores e outros funcionários.”, 16: “Manter os componentes curriculares sem fazer nenhuma 

alteração perante aos educadores.” e 153: “Promoveria mais oportunidades aos alunos que se 

esforçam mais, como saídas de estudos.”). Este Reconhecimento, citado pelos participantes, 

demonstra uma necessidade de serem reconhecidos, seja através de elogios ou avaliação de suas 

ações na instituição, bem como, em suas respostas, indicam a importância de avaliações constantes, 

como os feedbacks, que deveriam ser realizados sistematicamente, dando retorno e maior segurança 

em relação ao trabalho desenvolvido. 

Também foi sugerido, continuar investindo nas Relações interpessoais, o que aparece na 

fala de muitos participantes como relevante para manter o bem-estar, no entanto ressaltam a 

importância de continuar este investimento, o que demonstra que reconhecem este como já 

existente e primordial para os processos saudáveis da instituição de ensino (25: “Mais integração 

entre alunos e coordenações.” e 38: Penso que o respeito entre as pessoas é o mais importante, além 

de um ambiente acolhedor e bom para o estudo.”). 

Estas três subcategorias, explicita ou implicitamente, auxiliam os processos de ensino e 

aprendizagem garantindo a mútua identificação entre as pessoas e destas com os valores da 

instituição. 

A categoria (4) Percepção das relações na Instituição, refere-se a forma como os 

participantes da pesquisa se sentem em relação as demais pessoas que fazem parte da sua instituição 

de ensino. A partir da percepção dos discentes, fica evidente a menção de aspectos Positivos e 

Negativos. 

Algumas pessoas ressaltam como aspectos Positivos o respeito, acolhimento, ambiente 

familiar, diálogo, professores, as boas relações interpessoais, sendo estes considerados 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 1985 

apontamentos presentes no dia-a-dia da instituição de ensino. Os relatos dos participantes também 

revelam um sentimento de acolhida e segurança em relação as pessoas que fazem parte da 

instituição, uma vez que eles apontam que existe uma clareza nos processos e um auxílio constante, 

o que denota saudáveis relações (1: “O sentimento de acolhimento é bem presente na escola, visto 

que esta tende a promover o respeito, a educação e a confraternização entre todos.”). 

No entanto, foi possível perceber, a partir da escrita dos participantes, que aos aspectos 

negativos são feitas algumas colocações idênticas as positivas, porém, obviamente, num caráter 

contrário. Aparecem aqui, aspectos ligados a falta de acolhimento, respeito e de diálogo entre as 

pessoas; o individualismo e a impessoalidade; a desorganização, sendo esta muitas vezes atrelada a 

uma falta de clareza nas ações e acontecimentos que ocorrem na instituição; também a falta de 

profissionalismo e problemas de relacionamento (44: “Antigamente o colégio era um ambiente mais 

familiar, o que tornava as relações mais fáceis e hoje eu me sinto pouco menos reconhecida como 

aluna, pois as pessoas não se esforçam para manter uma relação boa. O diálogo é feito, mas não é 

interpretado pelos superiores e por muitos professores inclusive.”, 64: “Menos tempo de aula, não 

temos muito tempo para nós mesmos.” e 152: “As vezes eu sinto como se eu não fizesse muita 

questão de estar com alguns colegas, talvez porque faltasse respeito entre alguns. Isso me “impede” 

de conhecê-los mais.”). 

Mesmo que alguns apontamentos pareçam estar se contradizendo, pois aparecem ora como 

positivo e ora como negativo, indicam que algo não está totalmente de acordo, alinhado, em 

harmonia, uma vez que a maioria indicou aspectos negativos. Estes elementos, justamente por 

estarem presentes nestas duas esferas, devem ser considerados para tornar estas relações 

efetivamente mais positivas, de modo a beneficiar os processos e as interações entre todos, pois 

demonstram uma necessidade de esclarecimento para que haja um maior consentimento por parte 

dos estudantes. 

Como explicitado nos relatos, também é uma reclamação dos discentes o tempo dedicado as 

tarefas escolares. Os discentes acreditam que ficam muitas horas na escola, com uma larga carga-

horária de estudo (aulas em dois turnos, seis períodos no turno da manhã) e em casa resolvendo as 

tarefas escolares (temas, trabalhos, etc.).  

Soratto e Pinto (1999) nomeiam de aumento da carga mental, pois quanto maior o número 

de horas trabalhadas, maior o sofrimento dos trabalhadores. Essa citação das autoras, apesar de 

fazer referência aos educadores, pode-se fazer a adaptação para os discentes, uma vez que qualquer 

ser humano que exija e se dedique longas horas a atividades cognitivas (seja estudo, leitura, 
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planejamentos, etc.) chega a uma exaustão que pode acarretar até mesmo sintomas físicos e 

psicológicos, como por exemplo, dores de cabeça e estresse.  

E, a categoria (5), denominada Promoção do Bem-estar, traz os apontamentos feitos pelos 

participantes da pesquisa a fim de promover o bem-estar em sua Instituição de Ensino, a partir das 

ações que estes julgam necessárias e benéficas para promover e/ou manter o bem-estar daqueles que 

pertencem a instituição de ensino. 

A subcategoria referente aos Afazeres está intimamente ligada aos processos desempenhados 

pelas pessoas na instituição e seu ponto de vista em relação a estes, sendo destacado na fala dos 

participantes a necessidade de retorno sobre estes afazeres (68: “Elogiar os que merecem e ajudar os 

que precisam” e 90: “Valorização de cada estudante, a vontade de se aprender e ajudar o próximo 

nos espaços da escola”).      

Segundo Ashford e Cummings (1983, p. 372), o feedback seria a “informação disponível no 

contexto de trabalho dos indivíduos, que indica o grau em que eles estão a atingir os objetivos”. 

Sendo o feedback uma condição imprescindível na relação objetivos e desempenho, e a 

partir do que os participantes da pesquisa sinalizaram em relação a sua dedicação à instituição de 

ensino, fica evidente a necessidade de que haja aconselhamentos e feedbacks do desempenho com 

maior frequência. Estes momentos de retorno podem vir a tornar o clima mais leve, uma vez que 

estes estarão cientes da forma como a instituição percebe o desenvolvido e o que realmente esperam 

de cada pessoa ou grupo. 

Na subcategoria Aperfeiçoamento/atividades, os participantes mencionam as formações de 

cunho ético-moral, que promovam a autoestima, que tratem dos valores da instituição, palestras 

vocacionais, etc. (111: “Mais palestras, orientação vocacional, pesquisas anuais de opinião como 

esse questionário para avaliar a conduta do colégio e outros setores.” e 135: “Maior investimento 

nas equipes esportivas e em maneiras diferentes de ensinar.”).  

Para Imbernón (2010) uma formação, seja em forma de curso ou palestra (por exemplo), 

centrada na escola deve ter suas estratégias elaboradas conjuntamente pelos formadores e por 

aqueles que participarão de tal aperfeiçoamento, de modo que respondam às necessidades definidas 

pela instituição de ensino e que venham a contribuir para melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Ressalta esta formação como fomento do desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional. 
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Todos os participantes citam, como sugestão para manter o seu bem-estar, estes momentos 

de aperfeiçoamento. Refletir sobre suas vidas e ter a possibilidade de aprimoramento e vivências 

diferenciadas, contribui em muito para que se sintam ainda mais pertencentes e também 

valorizados. Já a categoria Valorização/reconhecimento, traz algumas demandas que, de modo 

geral, intentam para que se mantenham os mesmos funcionários na instituição por mais tempo, 

valorizando-os (34: “Acredito que a escola precisa mais estabilidade com relação a troca de 

profissionais, que interfere muito no aprendizado.”). 

Os dados aqui apresentados suscitam a necessidade de estratégias e ações, pensadas por cada 

instituição de ensino, que venham a colaborar para tornar possível um ambiente e pessoas com 

elevados graus de bem-estar institucional, pois uma pesquisa não se faz apenas pela recolha e 

análise de seus dados. Mas, deve estar preocupada com as reflexões oriundas de tais análises e 

discussões, bem como com as contribuições e sugestões originadas a partir de cada estudo que 

podem contribuir com diversas realidades.  

Mesmo sendo um ano letivo em que ocorreu a implementação de novas matrizes 

curriculares, acredita-se que a forma como esta ocorreu não gerou repercussões negativas aos 

estudantes, uma vez que não houve menção nas escritas, além da ressalva em relação ao tempo 

dedicado as tarefas escolares habituais. 

CONCLUSÕES 

Instalações, salas de aula e espaços podem ser riquíssimos ou privadíssimos, e isso 

dependerá da forma como estas serão utilizadas, pois são as pessoas criam e dão vida a estes 

ambientes. É preciso sensibilidade e atenção para tornar esses ambientes, possibilitando que este 

também seja favorável para oportunizar diversas aprendizagens. A organização e ambiente 

educacional devem ser promotoras de interações, e acima de tudo, de interações saudáveis, ou 

poderão vir a tornar a escola apenas um espaço vazio – vazio de sentido, de significado, de 

criatividade, de inspiração e interação. Um ambiente educacional saudável se dá nas relações e 

processos nele estabelecidos e dependerão em grande parte de como ele é percebido por aqueles que 

pertencem, e assim se sentem, a instituição de ensino, promovendo então um Bem-estar 

Institucional. 
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Resumo 

Uma percepção discente positiva do ambiente escolar do qual faz parte, pode vir a contribuir para que 
o estudante construa relações mais saudáveis e efetivas na sua instituição de ensino, refletindo assim em 
um melhor e mais positivo desempenho escolar. Nessa perspectiva, a presente pesquisa teve como 
objetivo verificar a percepção de discentes em relação ao seu ambiente escolar, auxiliando no 
diagnóstico da instituição para a elaboração de propostas orientadas para o bem-estar institucional e 
dos seus discentes. Como instrumento de pesquisa utilizou-se o QBEI- Questionário de Bem-Estar 
Institucional e sua aplicação ocorreu em duas coletas, uma no início e outra no final de um ano letivo 
em que ocorreu a implementação de novas matrizes curriculares, em uma escola de Porto Alegre/RS, 
contando com respostas de 152 discentes do Ensino Médio. A tabulação e análise dos dados 
quantitativos do QBEI foi realizada utilizando o programa estatístico SPSS 17.0 para Windows e os 
dados qualitativos foram analisados a partir da Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin 
(2010), com categorização (amiga sugiro retirar, pois fica redundante). Na parte quantitativa do QBEI 
constatou-se que 59% dos discentes participantes da pesquisa apresentaram grau superior/elevado de 
bem-estar institucional e, os demais discentes, 41%, apresentaram grau inferior/baixo de bem-estar 
institucional. Na análise dos dados qualitativos verificou-se que um ambiente educacional saudável se 
dá nas relações e processos estabelecidos na instituição de ensino e dependerão, em grande parte, de 
como ele é percebido por aqueles que dele pertencem, e assim se sentem em relação à sua instituição de 
ensino, promovendo então um Bem-estar Institucional. Os discentes apontaram aspectos relevantes 
para a reflexão acerca de um bem-estar e ambiente escolar mais saudáveis. 

Palavras-chave: Discentes; Ambiente escolar; Matrizes curriculares; Bem-estar Institucional. 
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ANÁLISE DO BEM-ESTAR SUBJETIVO DE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UMA 

OFICINA DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL1 

Aline Rocha Mendes – SMED/POA 

AS EMOÇÕES NA EDUCAÇÃO 

 A Educação Emocional precisa ser considerada como uma prática a ser pesquisada e 

desenvolvida como uma possibilidade de uma aprendizagem significativa, que abrange a 

multidimensionalidade humana.  

É importante que os espaços educativos possam construir currículos que contemplem a 

Educação na e para a afetividade, sem que com isso se depreciem os conteúdos e habilidades 

cognitivas. O conhecimento e a autorregularão das emoções e sentimentos são fundamentais para 

que possamos formar pessoas mais equilibradas, empáticas, resilientes e com bem-estar. 

 Publicada em dezembro de 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe um 

claro direcionamento para os currículos escolares, indicando o desenvolvimento de habilidades e 

competências, nas diferentes etapas e áreas do conhecimento. Além disso, apresentou as 10 

competências Gerais, que devem articular-se “[...] na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores [...]” (BRASIL, 2017, p.9). O 

que nos levou a constatar que quando desenvolvemos essa temática, já estava sendo percebido pelo 

Ministério da Educação o quão relevante e necessário que as escolas contemplem em seus 

currículos as competências socioemocionais, que estão presentes nas 10 Competências Gerais. Isso 

posto, é preciso que os professores estejam preparados para tratar e desenvolver as competências 

socioemocionais com seus estudantes. 

Adotando a perspectiva de que a Educação é um processo desenvolvido ao longo da vida e, 

tanto alunos quanto professores constroem sua subjetividade na relação educativa, acreditamos que 

seja possível e necessário que o currículo escolar se volte para questões eminentemente humanas 

como: o conhecimento das emoções e sentimentos, das relações intra e interpessoais, da 

autoimagem e da autoestima, da empatia, que chamamos de temas pertinentes à Educação 

Emocional. 

 
1 Este artigo está baseado no “Oficina Vida Emocional: repercussões no bem-estar subjetivo de adolescentes” (2017), 
publicado em Cad. Pes., São Luís, v. 24, n. 1, jan./abr. 2017. 
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Explica Mora (2013, p. 110), que na escola não se aprende somente a ler, escrever e 

calcular, mas também o convívio social, “aprender, memorizar e relacionar-se com os demais é 

adquirir capacidades e habilidades que sirvam dentro e fora do colégio”. O neurocientista coloca 

que a aprendizagem na escola tem efeitos neurocognitivos nos estudantes, ou seja, modifica o 

cérebro de determinada maneira que é diferente daqueles que aprenderam suas lições em casa com 

professores particulares, por exemplo. Essas modificações dão-se no córtex cerebral melhorando o 

desempenho cognitivo, social e emocional.  

Portanto, a escola serve também como um espaço de aquisição de competências nas diversas 

áreas de socialização, de aprendizagem, de tomada de decisões baseadas na avaliação de 

pensamentos e emoções.  

Cubero et al. (2006), explicam que são três as dimensões básicas e estruturalmente 

inseparáveis dos seres humanos: o pensar (respostas cognitivas), o fazer (respostas de conduta) e o 

sentir (respostas emocionais e afetivas), sendo que todas são igualmente importantes e necessárias 

para um equilíbrio vital harmônico, embora demandem habilidades diferentes ao serem utilizadas. 

Dizem ainda, que na escola a dimensão afetiva é a menos contemplada, mas deve ser objeto da 

aprendizagem, salientando que com isso podem mudar os estilos de relação e comunicação entre 

docentes e discentes.  

Alzina (2010, p. 61) conceitua emoção como: “Um estado complexo do organismo 

caracterizado por uma excitação ou perturbação que predispõe a uma resposta organizada. As 

emoções são geradas habitualmente como resposta a um acontecimento externo ou interno”. 

Há influência entre como nos sentimos e como pensamos, pois, segundo Damásio (2011, p. 

142), “[...] as emoções constituem ações acompanhadas por ideias e certos modos de pensar”, por 

exemplo, a emoção de tristeza induz a pensamentos acerca de eventos negativos, o que também 

ocorre em relação às emoções positivas, como a alegria leva ao sujeito a ter pensamentos mais 

otimistas. 

Assinala Alzina (2010), quanto à manifestação das emoções, que podemos identificar três 

níveis, o neurofisiológico, o comportamental e o cognitivo. A resposta neurofisiológica das 

emoções apresenta-se no corpo por meio de, por exemplo, taquicardia, sudorese, respiração 

acelerada, etc., advindas da comunicação entre certos núcleos subcorticais e o córtex cerebral que 

enviam sinais neurais para as vísceras, para o sistema motor, para o sistema endócrino e para os 

núcleos de neurotransmissores (DAMÁSIO, 2012). Por meio da observação do comportamento que 

o sujeito apresente podemos perceber o tipo de emoção que ele está experimentando. Especialmente 
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a linguagem não verbal, como a expressão facial e o tom de voz, conforme assinala Alzina (2010), 

mostram-se como sinais indicativos suficientemente precisos. O elemento cognitivo, de acordo com 

Alzina (2010), pode ser compreendido como uma experiência subjetiva da emoção, ou seja, uma 

tomada de consciência da emoção, o que o autor denomina de sentimento. Portanto, 

compreendemos que a inter-relação entre três elementos pode elucidar como é particular a 

qualificação que um dado acontecimento é capaz de ter na vida de cada um, pois é o próprio sujeito 

que vai atribuir, por meio de uma avaliação cognitivo-emocional, se o evento é positivo ou 

negativo, ou até mesmo, neutro, e de acordo com esse mérito, são desencadeadas as respostas e 

ações subsequentes.  

O construto originário da avaliação emocional e cognitiva realizada pelo sujeito das 

situações experienciadas é o Bem-Estar Subjetivo (BES). Esse construto, conta com uma dimensão 

cognitiva, a satisfação de vida, e uma dimensão emocional, composta pelos Afetos Positivos (AP) e 

Afetos Negativos (AN), compondo, assim, uma estrutura tripartite, de acordo com os estudos de 

Diener et al. (1999). 

Nessa pesquisa, medimos os AP e os AN dos estudantes partícipes do estudo, por meio de 

uma escala de atitudes EAPN-A (SEGABINAZI et al., 2012), perguntando sobre a frequência em 

que os alunos experimentavam as 14 emoções positivas e 14 emoções negativas citadas no 

instrumento, no contexto escolar. Desse modo, buscamos verificar como eles se sentem 

habitualmente na escola e como as Oficinas de Ensino puderam influenciar nessa percepção. 

Salientam Diener et al. (1999) que, do balanço emocional derivado da frequência de 

emoções positivas e negativas experienciadas pelo sujeito, será experimentado mais BES se os AP 

forem mais frequentes, desde que os AN sejam mais infrequentes. 

OFICINA VIDA EMOCIONAL 

A presente pesquisa do tipo quantitativa objetivou desenvolver as Oficinas de Ensino – Vida 

Emocional e avaliar os seus impactos nos participantes, por meio da medição dos afetos positivos e 

negativos, de um grupo de 12 discentes (grupo experimental) do 9º ano do Ensino Fundamental, de 

uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, comparados com um grupo controle (n= 

28). 

Planejamos e desenvolvemos Oficinas de Ensino na temática da Educação Emocional, 

utilizando como base teórica os estudos de Neurociência das emoções e dos sentimentos e de 
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Psicologia Positiva, por meio dessa formação buscamos influenciar positivamente nos níveis de 

emoções e sentimentos, de autoestima e de aprendizagem dos adolescentes participantes 

(MENDES, 2016). 

Para Alzina (2010, p. 243), a Educação Emocional pode ser definida como: processo 

educativo, contínuo e permanente, que pretende potencializar o desenvolvimento das competências 

emocionais como complemento indispensável ao desenvolvimento cognitivo, constituindo ambos 

os elementos essenciais ao desenvolvimento da personalidade integral. 

Dessa premissa teórica, organizamos as Oficinas com as temáticas citadas na sequência em 

que foram desenvolvidas: Emoções e Sentimentos; Relações entre Emoções, Pensamentos e Ações; 

Autopercepção e Autocontrole Emocional; Autoestima, Autoimagem e Autoconceito; Empatia e 

Assertividade; Autorregulação Emocional e Aprendizagem. Objetivando com isso, desvelar os 

mecanismos das emoções, como se deixam transparecer pelas expressões faciais, e como se 

inscrevem no corpo. 

Nas aulas-oficina trabalhamos com teoria e práticas para desenvolver conceitos acerca das 

emoções e sentimentos, suas repercussões nas ações e comportamentos na vida cotidiana e escolar. 

Buscamos mostrar como as emoções se deixam transparecer pelas expressões faciais, como também 

estão inscritas no corpo. Salientamos que estar presente no corpo, percebendo o que ele nos ‘fala’, e 

buscando refletir sobre nossos sentimentos, ajuda para a autopercepção, o que pode direcionar para 

decisões mais reflexivas, positivas e coerentes com aquilo que se passa conosco, evitando atitudes 

do tipo estímulo-resposta. Apontamos as relações entre as necessidades e as emoções, revelando a 

noção de que o fato de entendermos nossas necessidades e o que nos mobiliza facilitam a 

compreensão de nossas emoções, sentimentos e comportamentos. 

Examinamos o construto do autoconceito, conjuntamente com seus componentes 

autoimagem e autoestima. Entendemos que pela compreensão desses conceitos, foi possível 

incentivar positivamente a percepção e a estima de si, explicar a influências da heteroestima na 

autoestima, e como é possível transpor a opinião dos outros significativos, por meio do 

autoconhecimento, construindo um marco interpretativo pessoal mais positivo. 

No que diz respeito às relações interpessoais, tratamos dos conceitos e aplicação da empatia 

e a assertividade na comunicação, pois entendemos que a expressão de si positiva, aliada a uma 

melhor compreensão emocional dos outros, pode promover conexões emocionais com mais 

reciprocidade e bem-estar. 
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Trabalhamos com conteúdos relacionados ao funcionamento do Sistema Nervoso Central, 

especial o encéfalo como o centro do pensamento, das emoções, das sensações, do comportamento 

e da memória. Também destacamos as principais partes do Sistema Límbico, pois está 

especificamente ligado às emoções e a memória. Tratamos das mudanças ocorridas no cérebro 

adolescente, que podem ocasionar repercussões em alguns comportamentos, como a busca por 

sensações de prazer, podendo assumir riscos para alcançá-lo. Citamos algumas alternativas 

possíveis, que não envolvem riscos e podem trazer recompensa, como o engajamento em atividades 

esportivas e artísticas.  

Foi importante tratar de todos esses assuntos, pois eles estão conectados essencialmente a 

nossa condição humana, que se constitui por uma coexistência entre as sensações e as reflexões 

(cognitivo-emocionais). Se na escola lidamos com seres humanos, precisamos considerar que é 

relevante para o estudante conhecer a si seu funcionamento, nas diferentes dimensões que o 

constitui (MENDES, 2016). 

La Torre (2004, p. 84 e 87) diz que, por sermos seres multidimensionais físicos, biológicos, 

sociais, culturais, psíquicos e espirituais, precisamos considerar que as aprendizagens não estão 

restritas ao cérebro, mas envolvem todas as dimensões, “[...] na aprendizagem integrada os 

processos sensório-motores se auto-organizam na corporeidade humana”, e que “[...] não se limita 

aos conhecimentos, mas que envolve capacidades, atitudes, valores, hábitos e relações”. 

Por aprendizagem integrada La Torre (2004, p. 82) define que: 

O processo mediante o qual vamos construindo novos significados das coisas e do 

mundo ao nosso redor, ao mesmo tempo em que melhoramos estruturas e habilidades 

cognitivas, desenvolvendo novas competências, modificamos nossas atitudes e 

valores, projetando tais mudanças na vida, nas relações sociais e laborais. E isto 

baseado em estímulos multissensoriais ou processos intuitivos que nos impactam e nos 

fazem pensar, sentir e atuar.  

Entendemos que nossas Oficinas se encaixam, como uma proposta de Educação Emocional, 

que pode facilitar essa aprendizagem integrada, pois visam a reflexão e a busca de sentido daquilo 

que é proposto, numa abordagem interativa e dialógica. Para a realização das 17 horas de Oficinas 

Vida Emocional, organizamos os materiais e métodos visando os níveis de compreensão cognitivo-

emocional dos educandos participantes (média de 14 anos de idade). 

Conforme Santrock (2014, p. 47), a adolescência pode ser compreendida como “[...] período 

de transição entre a infância e idade adulta que envolve mudanças biológicas, cognitivas e 
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socioemocionais”. O autor ainda salienta, que há uma intrínseca interinfluência entre esses 

processos (SANTROCK, 2014, p. 46), “os processos socioemocionais modelam os processos 

cognitivos; os processos cognitivos avançam ou restringem os processos socioemocionais e os 

processos biológicos influenciam os processos cognitivos”. 

Procuramos elaborar as atividades considerando a adolescência de nossos participantes, 

usando dinâmicas com músicas, vídeos, filmes, interpretações de texto, debates e resolução de 

situações-problema, para que a participação dos alunos fosse ativa, distinta e que pudesse refletir 

algum significado nas suas experiências cotidianas. 

Buscamos organizar as aulas-oficina de modo a facilitar a comunicação e a interação entre 

os adolescentes, utilizando para isso formações em duplas e debates em grande grupo, como 

também houve os indispensáveis períodos de reflexão individual. À medida que práticas se 

desenvolviam, pretendemos que os estudantes relacionassem os assuntos tratados aos 

acontecimentos de sua vida diária, passando a adotar uma compreensão melhor e mais positiva de 

suas vivências e relações (MENDES, 2016). 

METODOLOGIA 

 Participaram das Oficinas, 40 estudantes do 9ª ano do Ensino Fundamental que tinham entre 

13 e 16 anos de idade, em 2015, com uma média de 14 anos (DP = 0,82). O grupo experimental, 

especificamente, foi composto por 12 adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, média de 14 

anos (DP= 0,99). 

Avaliamos os AP e os AN dos estudantes, por meio das respostas em uma escala de atitudes, 

em foi questionado sobre a frequência em que os alunos experimentavam as emoções positivas e as 

negativas, no contexto escolar. A Escala de Afetos Positivos e Negativos para Adolescentes 

(EAPN-A), adaptada por Segabinazi et al. (2012), utiliza escala Likert que varia em 5 pontos, 

verificando o quanto de emoções positivas e negativas o sujeito experimenta. É calculado o escore 

bruto das subescalas Afetos Positivos e Afetos Negativos, por meio da soma dos itens respondidos 

em cada uma. 

Após a análise e liberação para pesquisa, dada pelo Comitê de Ética da PUCRS, houve o 

recebimento dos Termos de Assentimento e Consentimento Livre e Esclarecido, em dia 

previamente agendado, para o início da coleta dos dados. O grupo controle respondeu duas vezes às 

escalas, durante o horário regular de aula, e foi constituído por duas turmas de 9º ano, com 28 
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respondentes ao todo. A primeira vez ao final do 1º trimestre letivo/2015 e a segunda ao final das 

oficinas do grupo experimental. O grupo experimental foi formado por 12 alunos de uma turma do 

9º ano, sendo previamente escolhida pelos pesquisadores, que também respondeu duas vezes às 

escalas, nos mesmos períodos do grupo controle e, além disso, esses adolescentes participaram das 

17h da Oficina de Ensino Vida Emocional, organizadas em 10 encontros. 

Os dados quantitativos foram analisados por meio de Estatística Descritiva e Testes 

Inferenciais Paramétricos, selecionados de acordo com o tipo de dados sob análise. Inicialmente 

efetuou-se a soma dos escores dos itens, valor bruto, que compõe cada variável, sendo 70 pontos a 

pontuação máxima e 14 pontos à mínima, tanto para os AP (14 itens) quanto para os AN (14 itens). 

Calculamos a média de cada grupo de alunos, analisando as subescalas Afetos Positivos e Afetos 

Negativos, utilizando para tal a variância para medidas repetidas (ANOVA – Analysis Of 

Variances), no Pré e Pós-teste nos grupos experimental e controle. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise descritiva das médias dos AP dos estudantes participantes das Oficinas mostrou 

que as médias do grupo experimental no Pré-teste (M= 38,42; DP= 12,12), correspondendo a 

54,88% da pontuação máxima, teve aumento no Pós-teste (M= 43,83; DP= 11,01), para 62,61% do 

valor máximo possível. Então, é possível inferir que esses estudantes melhoraram a frequência em 

que experimentaram AP na escola, após seu envolvimento nas Oficinas. O grupo controle 

praticamente não se alterou do pré (M= 48,96; DP= 6,97) para o pós-teste (M= 49,36; DP= 8,11). 

Ainda calculamos as frequências médias dos itens respondidos no Pré e no Pós-teste AP do 

grupo experimental e controle. No Pré-teste do grupo experimental os AP com as três maiores 

médias foram: Divertido (M= 3,33; DP= 1,23), Competente (M= 3,00; DP= 1,12) e Disposto (M= 

3,00; DP= 1,41). No Pós-teste, encontramos as três maiores médias nos itens: Divertido (M= 3,58; 

DP= 1,16), Decidido (M= 3,58; DP= 1,44) e Competente (M= 3,33; DP= 1,23). Podemos perceber 

que os itens Divertido e Competente se repetiram do Pré para o Pós-teste, e apresentaram um 

aumento de média. Entendemos que se divertir na escola, assim como sentir-se competente e 

decidido, são Afetos Positivos, que podem ajudar aos estudantes na sua permanência nos estudos e 

na superação de situações de dificuldades, que são inerentes às vivências escolares. Ressaltamos 

que 13 itens apresentaram aumento de médias. 

Calculamos o efeito das Oficinas de Ensino, pela ANOVA para medidas repetidas, que se 

mostrou significativo na variável AP, [F (1,38) = 4,77; p= 0,035]. Em razão dessa significância, nos 
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valemos de um teste a posteriori, o Teste de Comparações Múltiplas de Tukey-Kramer, para 

comparar médias dessa interação. Portanto, inferimos, contabilizando o grupo experimental, que a 

média do Pré-teste difere significativamente da média do Pós-teste (p= 0,036), ou seja, pela 

intervenção da Oficinas Vida Emocional. 

Depreendemos dos dados apresentados acima, que a Oficina de Ensino – Vida Emocional 

(variável independente), influenciou de maneira positiva para o aumento das médias dos AP 

(variável dependente) no Grupo experimental. Portanto, entendemos que a participação dos 

estudantes em nossas Oficinas pode gerar um aumento dos Afetos Positivos, citados na escala, em 

relação a escola, correspondendo ao que esperávamos para essa variável.  

Conforme ensina Damásio (2012, p. 17): 

No que têm de melhor, os sentimentos encaminham-nos na direção correta, levam-nos 

para o lugar apropriado do espaço de tomada de decisão onde podemos tirar partido 

dos instrumentos da lógica. Somos confrontados com a incerteza quando temos de 

fazer um juízo moral, decidir o rumo de uma relação pessoal, escolher meios que 

impeçam a nossa pobreza na velhice ou planejar a vida que se nos apresenta pela 

frente. As emoções e os sentimentos, juntamente com a oculta maquinaria fisiológica 

que lhes está subjacente, auxiliam-nos na assustadora tarefa de fazer previsões 

relativamente a um futuro incerto e planejar as nossas ações de acordo com essas 

previsões. 

 Entendemos, a partir do que diz o pesquisador, que se os estudantes pudessem ter acesso a 

melhor compreensão de suas emoções e sentimentos, poderiam fazer planos que incluíssem 

escolhas melhores para si e seu futuro, como, por exemplo, a continuidade e persistência nos 

estudos, e a busca por boas opções profissionais e familiares. 

 Para os Afetos Negativos as médias do grupo experimental no Pré-teste (M= 26,00; DP= 

7,55), correspondendo a 37,14% da pontuação máxima, reduziram no Pós-teste (M= 25,08; DP= 

7,30), para 35,82% do máximo da escala, ou seja, modificaram na direção esperada. As médias do 

grupo controle quase não se alteraram do Pré (M= 25,50; DP= 8,88) para o Pós-teste (M= 24,86; 

DP= 10,36).  

Pela ANOVA foi calculado o efeito das Oficinas de Ensino, que não se mostrou 

estatisticamente significativo sobre a variável AN [F (1,38) = 0,02; p= 0,897]. Mesmo que a 

variável AN possa parecer ser mais ‘resistente’ a mudança e a redução de suas médias pela 

intervenção, os estudantes não demonstraram ter um índice muito alto de afetos negativos em 
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relação à escola, tanto no Pré quanto no Pós-teste. O cálculo das frequências das respostas do Pré-

teste dos Afetos Negativos no grupo experimental, revelou as três maiores médias para os itens: 

Impaciente (M= 3,67; DP=1,15), Desanimado (M= 2,58; DP= 1,31) e Preocupado (M= 2,50; DP= 

1,31). No Pós-teste as três maiores médias foram: Impaciente (M= 3,17; DP= 1,19), Preocupado 

(M= 2,58; DP= 1,44) e Irritado (M= 2,33; DP= 1,07). O item Impaciente, que foi a maior média em 

ambas testagens, embora tenha apresentado uma redução do Pré para o Pós-teste. 

É possível inferir que a impaciência e a irritabilidade estejam relacionadas com a própria 

adolescência, e esse sentimento também esteja conectado com o ritmo dos alunos, que pode ser 

mais ‘acelerado’ do que aquele encontrado na escola ou nas aulas.  

Depreendemos, com esses resultados, que a redução da frequência da experimentação das 14 

emoções negativas, na escola, não foi estatisticamente significativa, ainda que tenham se 

modificado na direção esperada, diminuindo. 

Em uma análise geral dos resultados quantitativos revela que as alterações das médias do 

Pré e Pós-teste, no grupo experimental, ocorreram na direção esperada, aumentando nas variáveis 

AP e reduzindo nos AN. O que responde aos resultados por nós esperados.  

Para variável Afetos Positivos, houve diferença significativa entre as médias do Pré e Pós-

teste (p= 0,036), no grupo experimental, aumentando na testagem final. O que nos leva a inferir que 

a intervenção Oficinas de Ensino - Vida Emocional pode influenciar positivamente nos níveis de 

AP desses estudantes no ambiente escolar. Cabe destacar que 13, dos 14 itens da subescala, 

apresentaram aumento de médias, sendo que o item (28) Valente, manteve-se na média nas duas 

testagens.  

A partir desses resultados, nos questionamos se a escala escolhida foi eficaz para “captar” as 

aprendizagens desenvolvidas nas Oficinas, tendo em vista que os encontros foram bastante 

produtivos com muito envolvimento dos estudantes. Valemo-nos de uma escala validada, mas que 

não havia sido utilizada em situações de avaliação de Educação Emocional. Mesmo que a variável 

AN tenha parecido ser “refratária” houve redução de suas médias, pela ação da intervenção, pois 

verificamos que os estudantes do grupo experimental não evidenciaram médias altas de Afetos 

Negativos em relação à escola no Pré-teste AN (M= 26,00; DP= 7,55), correspondendo a 37,14% 

da pontuação máxima possível na escala; e demonstrando redução no Pós-teste AN (M= 25,08; 

DP= 7,30), para 35,82% do máximo da escala.  
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Precisamos também levar em conta que, os estudantes, ao serem convidados a participarem 

da pesquisa tinham retornado à escola, após um período de greve dos funcionários públicos, o que 

pode ser considerado como uma mudança em sua rotina escolar, podendo ter de alguma forma, 

influenciado nos resultados. Também tivemos um período de recesso escolar de uma semana, que 

interrompeu o desenvolvimento das Oficinas, o que pode ter atuado sobre os resultados.  

Acreditamos que o número reduzido de alunos que tivemos no grupo experimental, pode ser 

considerado como limitante. Iniciamos as Oficinas com 17 alunos, mas somente 12 tiveram 75% ou 

mais de frequência nos encontros. As frequências das respostas dos Afetos Negativos do grupo 

experimental revelaram que o item Impaciente obteve a maior média em ambas testagens e mostrou 

uma redução no Pós-teste. É possível atribuir a impaciência e a irritabilidade (outro item com 

médias altas) à própria adolescência, e esse sentimento pode estar relacionado com o ritmo dos 

estudantes, que, provavelmente, é mais “veloz” que aquele da escola ou das aulas. A percepção de 

sentir-se preocupado (outro AN com médias altas) pode estar ligada às situações que os estudantes 

iriam enfrentar no decorrer do ano letivo, como a iminente troca do ambiente escolar com o qual 

estão familiarizados, por outro ainda desconhecido no Ensino Médio, e as possíveis incertezas 

advindas desses novos arranjos.  

No estudo de Savage (2011), também foi verificado aumento no BES dos alunos do grupo 

experimental após a intervenção, embora tenha sido apenas na variável Satisfação de Vida, que 

representa o componente cognitivo desse construto. Para as variáveis AP e AN a referida pesquisa 

não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre as médias antes e depois da 

intervenção.  

Em nossa pesquisa os estudantes do grupo experimental melhoraram seus níveis de BES, na 

dimensão emocional, pois tiveram aumento nas médias dos AP e redução nas médias dos AN, após 

sua participação na Oficina Vida Emocional. 

Os estudantes, de maneira geral, em todas as aulas-oficina, demonstraram uma participação 

ativa, manifestando interesse em aprender pela contribuição com falas e questionamentos 

pertinentes aos assuntos tratados.  

Esses resultados, podem indicar que, nosso estudo foi relevante por ter revelado resultados 

positivos, mostrando que quando a dimensão emocional é intencionalmente desenvolvida, por meio 

de uma ação educativa organizada no contexto escolar, pode modificar de forma positiva os níveis 

de AP e AN dos estudantes, fato que pode levar a repercussões positivas na vida acadêmica e 

pessoal dos alunos. 
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CONCLUSÕES 

Por meio da utilização de recursos teóricos e práticos objetivando, oferecer noções das emoções 

e sentimentos, e suas repercussões em seu cotidiano, avaliamos que nas aulas-oficina da Vida 

Emocional, desenvolvemos situações de aprendizagem que puderam levar os alunos a um maior 

conhecimento de elementos que constituem a dimensão emocional humana. Em consonância com o que 

orienta a BNCC, compreendemos que é de suma importância a construção de programas e projetos, 

inseridos no contexto escolar, voltados ao público adolescente, que possam servir de apoio e estímulo ao 

desenvolvimento e às aprendizagens positivas desses jovens, nos âmbitos biológicos, cognitivos e 

socioemocionais, contribuindo para que possam crescer e tornarem-se adultos equilibrados e 

autônomos, capazes de orientar suas vidas a partir de escolhas que lhe proporcionem satisfação e bem-

estar. 
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Resumo 
A presente pesquisa quantitativa objetivou desenvolver a Oficina Vida Emocional e avaliar os seus impactos 
nos participantes, por meio da medição dos afetos positivos e negativos, de um grupo de 12 discentes 
(grupo experimental) do 9º ano do EF, de uma escola pública de Porto Alegre, comparados com um 
controle (n= 28). Ao compararmos os resultados das médias dos estudantes, antes e depois da Oficina, 
verificamos que o grupo experimental, no Pós-teste, teve aumento significativo nas médias nos Afetos 
Positivos (AP). Nos Afetos Negativos (AN) houve modificação na direção esperada reduzindo, embora não 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2000 

tenha sido significativa. Inferimos, que os adolescentes melhoraram seus níveis de Bem-Estar Subjetivo, na 
dimensão emocional, pois tiveram aumento nas médias dos AP e redução nas médias dos AN, após a 
participação na Oficina Vida Emocional. 

Palavras-chave: Educação emocional. Adolescentes. Escola. Afetos positivos e negativos. Bem-estar 
subjetivo. 

TURMAS (DES)SERIADAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO E A MOTIVAÇÃO 

DISCENTE 

Carla da Conceição Lettnin – CAp/ UFRGS 

INTRODUÇÃO 

Afastamento das aulas de EF e a proposta de (Des)seriação 
É evidente dentro da literatura brasileira o fenômeno de evasão escolar que ocorre dentro 

das escolas públicas e privadas do país, o qual pode ser decorrente da influência de diversos fatores 

de ordem social, econômica, cultural, pessoal, entre outros. Estudos como de Grasso e Lobo (2014), 

Oliveira e Rodrigues (2015) e Pujol e Grasso (2016) apontam que este fenômeno pode estar 

associado com a falta de estrutura física e de recursos humanos oferecidos pelas escolas, ou com 

fatores extracurriculares, como a falta de recursos financeiros da família para sustentar a ida à 

escola e problemas pessoais que desviam o estudante da conclusão de seus estudos. 

Por esses diversos motivos, existem autores que entendem e classificam o fenômeno da 

evasão de várias formas, explicando que o afastamento do aluno pode ser temporário ou permanente 

e ocorrer tanto por desmotivação oriundas de fatores internos ou externos à escola. 

Embora esta investigação não tenha a pretensão de estudar o aluno evadido, preocupa-se 

com aqueles que estão apresentando uma postura de distanciamento de alguns componentes 

curriculares por questões presentes no ambiente escolar. Este afastamento dos alunos pela falta de 

comprometimento com as propostas pedagógicas, pode causar no futuro a evasão definitiva.  

Como o propósito deste estudo é conhecer a motivação dos alunos dentro de uma proposta 

diferenciada de organização das turmas de EF, buscou-se evidenciar apenas alguns indicadores 

constatados na literatura especializada no tema para conhecer possíveis causas que geram o 

afastamento/a evasão dos alunos das aulas para subsidiar a discussão.  

Investigando essa falta de motivação no contexto da EF, Darido (2004) afirma que a falta de 

desafio nas aulas de EF no EM é um dos principais fatores para o afastamento dos estudantes. Seu 

estudo revelou que 68% dos alunos que se afastaram das aulas de EF afirmaram que os conteúdos 
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do EM são repetitivos referente aos conteúdos do Ensino Fundamental, não atingindo o interesse da 

maioria. Diante disso a autora constatou que existe um desinteresse gradual que inicia nos anos 

finais do Ensino Fundamental e aumenta no Ensino Médio (EM). 

O estudo de Brandolin, Koslinski e Soares (2015), realizado na rede estadual do Município 

de Petrópolis, apontou que 78,2% dos alunos do EM responderam que estão satisfeitos com as aulas 

de EF, porém, evidenciaram que os meninos, os estudantes com alto nível de habilidade para 

esportes e os alunos que participam da escolha das atividades demonstram maior satisfação na EF 

escolar. 

Bergmann e Lettnin (2011) apontaram em seu estudo que o atraso relacionado à estruturação 

das turmas de EF no EM (por série/ano e separadas por gênero) pode também gerar alguma 

desmotivação. 

Segundo Couto (2009) o sistema seriado ainda era a forma de organização do sistema 

educacional para a maioria das instituições escolares. Embora a literatura sobre o desenvolvimento 

humano já tenha apontado que os processos de aprendizagem ocorrem em tempos e ritmos 

diferentes de acordo com as experiências dos alunos (FILIN; VOLKOV, 1998; GALLAHUE; 

OZMUN, 2005). Logo, a idade cronológica não deveria servir como parâmetro para a organização 

escolar.  

Pensando assim, Lettnin (2013) propõem que as turmas de Educação Física (EF) no Ensino 

Médio (EM) sejam organizadas por alunos de diferentes anos de ensino (1º, 2º e 3o), a partir de seus 

interesses sobre a cultura corporal de movimento (PCN’s). Nessa proposta o interesse do aluno nas 

práticas físico-esportivas (modalidades), no nível de conhecimento (inicial, intermediário e 

avançado) e na afinidade social (colegas/amigos) são considerados para a composição das turmas. 

Para isso, Lettnin (2013) propõe que na primeira aula de cada ciclo (trimestre/semestre), os 

alunos do EM, em assembleia, elencam as atividades de seu interesse. Posterior a isso os alunos tem 

um tempo para pensar e conversar sobre as práticas físico-esportivas que poderão ocorrer naquele 

trimestre/semestre, para que no segundo encontro de aula decidam, por votação, quais serão 

elegidas pela maioria. Após a consulta, os alunos se inscrevem nas turmas, independentemente do 

seu ano de ensino. 

É importante ressaltar que a proposta, elaborada pela autora, prioriza a autonomia dos alunos 

do EM por meio da construção coletiva e pretende assim atender as expectativas dos estudantes, 

aproximando-os de seus interesses. Dessa forma, a autora acredita que o aluno se vinculará ao 
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processo de ensino e de aprendizagem, pois suas escolhas estão carregadas de sentido e significado, 

se sentirá pertencente ao grupo de alunos que possui interesses semelhantes aos seus e desafiado 

adequadamente dentro de suas possibilidades. 

Ainda ressalta que essa forma de estruturação das turmas, denominada (Des)seriação, só 

poderá ser implementada na escola se respeitar o pré-requisito básico relacionado ao ensino 

fundamental, no qual o aluno deverá entrar em contato com a cultura corporal de movimento 

prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) durante os 9 anos de ensino. Assim, os 

alunos terão aprendido ou vivenciado, no ensino fundamental, inúmeras práticas relacionadas às 

unidades temáticas da EF (jogos, ginásticas, esportes, danças, lutas), lhes dando condições para 

realizar escolhas diversificadas no EM. 

É importante ressaltar que a proposta estrutural da (Des)seriação para a composição das 

turmas de EF no EM se apoia na satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas (NPBs) para que 

se estabeleça um grau ótimo de motivação intrínseca. A autora acredita que a possibilidade de 

escolha por parte dos alunos poderá fidelizá-lo ao processo de ensino-aprendizagem, ao satisfazer 

as três necessidades psicológicas básicas da Teoria da Autodeterminação, pois os alunos terão 

autonomia para escolher sua modalidade, se sentirão competentes ao se submeterem a desafios 

adequados ao seu nível de conhecimento e pertencentes ao escolherem seus grupos sociais por 

afinidade ou objetivos comuns. 

Segundo Ryan e Deci (2000a), a satisfação das três Necessidades Psicológicas Básicas 

(NPBs) regulará a motivação para formas mais autônomas, por meio das quais estão internalizadas 

as escolhas, interesses e desejos pessoais, sendo de extrema importância para a sua manutenção. 

Para Ryan e Deci (2000b) pessoas autonomamente motivadas demonstram maior persistência, 

empenho, esforço e prazer nas atividades que realizam. 

A autora da proposta (Des)seriada ainda acredita que atividades sem sentido ou significado 

no ambiente escolar, quando forçadas, podem resultar no afastamento dos estudantes. Além disso, 

sabe-se que ambientes onde as crianças, adolescentes e jovens são expostas a exigências acima de 

suas capacidades podem causar mal-estar (JESUS, 2004), resultando em abandono temporário ou 

permanente. 

No estudo de Kaap-Deeder et al. (2018) a autopercepção de competência traz muitos 

benefícios, incluindo bem-estar, persistência e performance. Por outro lado, os autores alertam que 

a frustração com o desempenho pode acarretar experiências negativas e, consequentemente, resultar 

em sintomas depressivos entre outros. 
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Sabe-se que os alunos que reportam experiências negativas nas aulas de EF ou que tem uma 

baixa percepção de auto-eficácia são aqueles menos ativos dentro e fora da escola (NTOUMANIS, 

2005; LETTNIN, 2012a; LETTNIN, 2012b). Acredita-se que esse comportamento poderá refletir 

em outros espaços do ambiente escolar, fazendo com que seu envolvimento com as atividades 

pedagógicas e com as relações interpessoais sejam infinitamente menor, necessitando ainda mais da 

intervenção de professores. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Essa investigação se caracteriza por um estudo descritivo exploratório, do tipo misto 

(quantitativo e qualitativo). As pesquisas mistas de acordo com Creswell e Plano Clark (2013) são 

recomendadas com o propósito de melhorar o conhecimento a respeito do processo em estudo.  

Vale ressaltar que essa pesquisa cumpriu com os procedimentos éticos e que faz parte de um 

projeto de investigação amplo que estuda a (Des)seriação da Educação Física no EM, aprovado na 

Plataforma Brasil - parecer número 184.410 - e na Comissão de Pesquisa da instituição pesquisada. 

Além disso, os participantes entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

após os esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e orientações sobre os procedimentos a 

serem realizados na coleta de dados. 

Em dia previamente marcado, durante o período de 2012 a 2016 (exceto 2013), o 

instrumento denominado por Lettnin (2013) Bem Estar Discente na Educação Física (BEDEF) foi 

respondido pelos estudantes que aceitaram participar do estudo, em ambiente coletivo, sob 

supervisão dos pesquisadores, durante uma das aulas indicadas pela comissão de pesquisa. Para este 

estudo considerou-se apenas os resultados da escala que avaliou a motivação intrínseca dos 

estudantes na EF (adaptada de JESUS, 1996 por Lettnin, 2013) e as questões sobre o gosto deles 

com relação à esse componente curricular, à (Des)seriação e suas percepções sobre a EF no EM. 

Após a coleta de dados, as respostas a escala foram inseridas no programa estatístico SPSS. 

Utilizou-se para análise dos dados quantitativos estatística descritiva e de comparação entre grupos, 

por meio do teste de Tukey. Já para a análise dos dados qualitativos utilizou-se Análise de 

Conteúdo segundo Moraes (1998) e seu corpus foi composto pelas respostas dos alunos sobre a 

questão aberta relacionadas à MI. 

Para garantir o anonimato dos participantes às respostas quantitativas e qualitativas o 

instrumento foi codificado. Dessa forma, cada estudante recebeu a letra "E" e um número. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Optou-se por apresentar, primeiramente, a análise que identifica o gosto dos alunos pela EF 

e a proposta (Des)seriada. Diante dos resultados, constatou-se que dos 529 questionários 

respondidos sobre a EF, 87,7% (n=464) aponta que os alunos do EM gostam desse componente 

curricular, e, que dos 523 questionários preenchidos a respeito da (Des)seriação, 84,1% (n=440) 

indica que os alunos são favoráveis à proposta. 

Esse resultado positivo com relação ao gosto dos alunos pela Educação Física Escolar 

corrobora com os resultados encontrados nos estudos realizados por Darido (2004); Brandolin, 

Koslinski e Soares (2015) e Einsfeldt e Lettnin (2018). Além disso, o gosto pela proposta 

(des)seriada demonstra o quanto a maioria dos estudantes aprova essa estrutura de organização das 

turmas, já constatado no estudo de Lettnin (2013), revelando-se um caminho para novas 

organizações escolares. 

Dando continuidade aos objetivos da pesquisa, neste momento passa-se a descrever o nível 

de MI dos estudantes nas aulas de EF do EM. Para poder compará-los durante os anos pesquisados, 

foi elaborado o Gráfico 1 a seguir para melhor representação dos resultados. 
Gráfico 1. Comparação dos níveis MI discente entre os anos investigados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ao analisar o Gráfico 1, evidenciou-se a maior média da variável motivação intrínseca no 

ano de 2014 (M= 4,90) e a menor média no ano de 2012 (M= 4,54) quando a proposta foi 

implementada. Também é possível perceber que a motivação intrínseca dos estudantes foi 

declinando em 2015 e 2016, anos em que a proposta para a composição das turmas sofreram 

alterações importantes. 

Em 2015 os alunos escolheram primeiro as disciplinas de Iniciação Científica (IC) e 

Disciplina Eletiva (DE) em regime anual, para depois elegerem as modalidades de EF em cada 
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trimestre. Com isso os grupos já foram previamente formados para a EF em cada faixa-horária 

durante o ano, o que dificultou a aproximação de alunos que tinham interesse na mesma modalidade 

físico-esportiva. Esse fato pode ter gerado maior heterogeneidade nas turmas com relação ao nível 

de conhecimento e inviabilizado a realização de novas modalidades pelo número insuficiente de 

alunos, prevalecendo assim as modalidades mais tradicionais que são, geralmente, as mais votadas, 

e, em 2016, houve a desvinculação da EF e as disciplinas IC e DE, mudança na duração dos 

períodos de aula, definição de faixa-horária para as turmas pares (102, 202 e 302) e ímpares (101, 

201, 301 e 303), além das turmas de terceiro ter disciplinas específicas de IC e DE. Assim, a divisão 

das turmas pares e ímpares para compor as turmas de EF, engessou ainda mais o processo de 

escolha tanto ao que se refere a modalidade físico-esportiva quanto ao que diz respeito as relações 

interpessoais. Esses fatos podem ter contribuído para avaliações menos positivas da MI. 

Os resultados também demonstraram que, durante os anos investigados, os valores médios 

da MI cresceram em relação ao ano de implementação (2012), possivelmente porque em 2012, os 

alunos desconheciam totalmente a proposta e foram avaliados após terem experimentado, apenas, 4 

meses de aulas. Com o passar dos anos os estudantes foram se apropriando das intenções da 

proposta e essa compreensão pode ter lhes trazido mais segurança e satisfação, explicando os 

resultados mais positivos. 

Embora as médias de MI dos estudantes sejam diferentes em cada ano investigado, 

verificou-se pelos resultados do teste de Tukey que essas diferenças encontradas da MI não são 

estatisticamente significativas. Isso quer dizer que essa variável independe dos fatores externos, 

pois não modifica aquilo que move e é próprio de cada ser humano (fatores internos), 

caracterizando a MI como uma variável de cunho pessoal.  

Apesar das diferenças apresentadas entre os anos de coleta não serem estatisticamente 

significativas, para melhor entender as alterações das médias da MI apresentar-se-á os resultados da 

análise qualitativa no sentido de conhecer algumas questões implicadas nesse processo que podem 

explicar a variação dos resultados.  

FATORES QUE PODEM MOTIVAR OU DESMOTIVAR OS ESTUDANTES: PERCEPÇÃO 

DISCENTE 

Análise qualitativa partiu dos resultados extraídos da questão aberta que foi incluída no 

instrumento BEDEF a partir de 2016. Nessa questão, os alunos apontaram fatores positivos e 

negativos sobre a EF, expressando suas opiniões de forma crítica a respeito da proposta e suas 
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experiências nas aulas. As respostas descritas foram tratadas por análise de conteúdo, conforme 

Moraes (1998), como já descrito nos procedimentos metodológicos. 

Após passar por todas as etapas sugeridas pelo autor, definiu-se as categorias a priori, com 

base nos fatores motivacionais, ou seja, as subcategorias foram originadas do conteúdo expresso 

pelos alunos levando em consideração a relação com a categoria motivação e sua frequência.  

Antes de apresentar os aspectos apontados pelos estudantes, vale ressaltar que nos achados 

da questão qualitativa eles indicaram, em 2016, ter preferência pelo sistema (des)seriado de 2015, 

ano em que o estudo quantitativo revelou MI elevada, e, assumiram em seus escritos que há 

descontentamento com o sistema (des)seriado em 2016, ano em que o nível de MI declinou, 

conforme o Gráfico 1. 

Dando continuidade ao estudo, a análise qualitativa a partir de 2016 revela que os alunos se 

motivam ou desmotivam por vários aspectos. O primeiro deles está relacionado ao funcionamento 

da proposta em que numa visão positiva o estudante E1173 destacou: “[...] acho muito bom as 

turmas do ensino médio juntas [...]. Sou velho no colégio, é a primeira vez que pude ver as turmas 

juntas.” E em uma visão negativa E1075 criticou: “[...] acho um aspecto negativo divisão pares e 

ímpares porque reprime a socialização entre os alunos, privando as relações em apenas um grupo, 

tornando óbvio que o convívio dos alunos será repetitivo [...].” E a estudante E1021 reforçou 

descrevendo: “[...] esse ano eu queria fazer uma modalidade, mas nunca foi elegida, porque não 

possui número suficiente de gurias.” 

Outro aspecto que motiva ou desmotiva está ligado a autonomia do aluno. Nesse sentido 

alguns estudantes revelaram: “acho que sempre tem boas ofertas de modalidades, o suficiente para 

que eu escolha o que eu gosto de fazer”. (E1108) “Gosto muito da parte de escolher a modalidade, 

pois não vou pela força dos professores e sim por algo que gosto ou me sinto mais a vontade [...]." 

(E1173); “Acho que dar a liberdade dos alunos escolherem o que querem frequentar e o quanto 

querem frequentar durante o ano é algo ótimo, pois você não é obrigado a fazer algo que não gosta 

ou não se sente bem.” (E1359). Em sentido oposto, quando o aluno perde a liberdade não se sente 

contemplado de certa forma, como pode-se observar na escrita do estudante E1189 a seguir: 

Antes eu poderia escolher meus horários (as faixas horárias), as disciplinas, escolher a 

eletiva e a educação física [...] nos dá liberdade de escolher os horários de acordo com 

a minha vontade/disponibilidade, me da liberdade de escolher com quem eu quero 

fazer aulas [...]. 
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Essa falta de autonomia por conta da divisão das turmas pares e impares traz algumas 

consequências para o processo de ensino e de aprendizagem como destacou o estudante E1026 ao 

revelar que “Não nivelamento dos alunos resultando em aulas, por vezes, muito iniciantes.” É fato 

que a divisão das turmas pares e impares que ocorreu em 2016 conduziu para a formação de grupos 

de forma engessada e, portanto, muito mais heterogênea comparado aos processos de escolha para a 

formação de turmas em anos anteriores. Isso pode ter prejudicado ou ter trazido inadequação dos 

desafios propostos nas aulas de EF conforme o relato do estudante. 

Outro aspecto importante para a motivação dos alunos é a socialização. Segundo os 

estudantes “A (des)seriação [...] auxilia a nossa vida social, nos ajuda a fazer novos amigos e nos 

ensina a confraternizar” (E1145); “Eu gosto bastante [...], pois possuo amigos de outras turmas e 

assim podemos nos juntar nas modalidades” (E1270); “Eu gosto do sistema da EF, pois nos permite 

compartilhar experiências com alunos de outras séries e turmas, [...].” (E1198). Já para apontar a 

desmotivação a estudante E1055 revelou que “a ideia de colocar as turmas divididas em pares e 

ímpares não foi legal, pois queremos fazer as aulas com amigos/colegas também [...]”. 

E, por fim, outro aspecto que desmotiva os alunos está relacionada a metodologia do 

professor. Conforme o estudante E1056 quando afirma que: “não gosto de professores que 

priorizam quem joga bem”, apontando o descontentamento com a condução do processo 

pedagógico adotado por algum professor. 

Diante do exposto, observou-se que enquanto a proposta (Des)seriada manteve garantida a 

autonomia dos estudantes, facilitou para que eles declarassem maior satisfação e realização com o 

processo de (Des)seriação das turmas de EF no EM, conduzindo para maior motivação dos 

estudantes em 2014 e 2015 como demonstrou o Gráfico 1. 

Constatou-se também com a análise do estudo qualitativo que a maioria das manifestações 

negativas dos alunos revelaram o descontentamento deles com relação a alteração realizada em 

2016 e que isso pode estar associada ao declínio da média da MI demonstrada no Gráfico 1. De 

fato, a separação das turmas pares e ímpares rompe com a autonomia que os estudantes tinham nos 

anos anteriores, uma vez que a oferta das modalidades, e, consequentemente as escolhas, são 

reduzidas nesse universo segmentado/engessado. O trânsito dos alunos com essa fragmentação fica 

limitado o que pode estar associado a percepções mais baixas da motivação, pois os estudantes têm 

dificuldade de fazer o que desejam e muitas vezes encontram-se em ambientes inadequados aos 

seus interesses e capacidades. 
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CONCLUSÕES 

Com base na análise efetuada, os resultados demonstraram que apesar da proposta 

(Des)seriada nos anos 2014 e 2015 manter as médias da variável MI em níveis elevados e 

crescentes quando comparado a média do ano de implementação em 2012, as alterações estruturais 

efetuadas em 2016 para compor os grupos da EF no EM (separação da EF das disciplinas IC e DE; 

tempo dos períodos, divisão do grupo em turmas pares e ímpares; desvinculação das turmas do 

terceiro ano) parecem trazer insatisfações aos estudantes, constatado no declínio da média da MI e 

nos apontamentos dos discursos emitidos. 

Observou-se também que os resultados positivos verificados em 2014 e 2015 parecem estar 

ligados ao tempo de execução da proposta e ao livre arbítrio dos alunos, ou seja, quanto mais tempo 

os alunos experimentam a proposta, mais conheceram sobre suas possibilidades, fazendo com que 

suas escolhas fossem mais conscientes e seguras. Isso pode ter trazido estabilidade da variável MI 

por proporcionar maior satisfação ao atender seus interesses, conforme indicou os discursos 

emitidos pelos alunos. 

Frente ao exposto, fica claro que ao preservar a autonomia dos alunos no processo 

educativo, dando-lhes maior liberdade de escolhas para construir suas trajetórias formativas, 

refletirá em maior nível de MI. 

Também, os resultados qualitativos reforçam a necessidade de propostas que garantam aos 

estudantes percorrerem caminhos diferentes, afim de sanar suas necessidades e desejos no ambiente 

da EF Escolar, ou seja, quanto mais opções o estudante tiver nas aulas de EF, maior serão as 

possibilidades de inclusão, participação, aprendizagem e realização nesse contexto, garantindo 

engajamento efetivo dos estudantes. 

Reconhece-se as limitações do estudo e sugere-se investigações acerca do processo de 

ensino-aprendizagem das turmas (Des)seriadas, trazendo um enfoque maior na discussão sobre as 

escolhas de modalidades e sua influência no processo de aprendizagem dos estudantes.  
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Resumo 

A motivação intrínseca (MI) é uma variável muito importante no processo educativo e pode influenciar 
a permanência dos estudantes nas aulas, favorecendo suas aprendizagens no ambiente escolar. É de 
conhecimento que, de modo geral, alunos de Ensino Médio (EM) aderem com menor frequência as 
propostas da disciplina de Educação Física (EF) escolar. Neste estudo descritivo, do tipo misto, 
avaliou-se a motivação dos estudantes frente a nova estruturação das turmas de EF para o EM de uma 
escola da rede federal de ensino, por meio das respostas discentes obtidas pela Escala de MI (adaptada 
de JESUS, 1996) em 2012 (n=160), 2014 (n=184), 2015 (n=180) e 2016 (n=169) e a questão aberta do 
questionário de Bem Estar Discente na Educação Física (BEDEF) proposto por Lettnin (2013), a 
partir de 2016 até 2018. Os dados quantitativos foram analisados por estatística descritiva e de 
comparação entre grupos e os qualitativos por análise de conteúdo. Constatou-se níveis ótimos e 
crescentes da MI dos estudantes do EM até 2015 e declínio dessa MI em 2016. Verificou-se também 
que as diferenças do nível de MI entre os anos estudados não são estatisticamente significativa, mas que 
a análise qualitativa traz indícios importantes que podem explicar a variação da MI dos estudantes, 
principalmente em 2016, ao revelarem o descontentamento com a alteração realizada para composição 
dos grupos de EF por turmas pares e impares. Essa alteração engessou as escolhas dos alunos, o que 
pode tê-los distanciado de seus objetivos ou interesses, e, consequentemente, ter diminuído o nível de 
MI prejudicando a permanência discente nas aulas de EF. 

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Médio; Motivação; Abandono; Permanência. 
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Resumo 

O painel propõe conversas a respeito do processo migratório ´fazendopensandosentindo´ como essas 
questões são abordadas nas redes educativas. Começamos nos perguntando: “em que medida a 
presença das crianças/jovens africanos contribui para a implementação da Lei 10.639/2003, 
promovendo o debate pedagógico em prol de práticas antirracistas em sala de aula?” O texto se propõe 
a pensar o currículo destituído de concepções estereotipadas em relação à África e africanos, 
valorizando suas experiências culturais e promovendo diálogos mais estreitos com a diversidade. Em 
seguida, analisamos as narrativas de estudantes refugiados do município de Duque de Caxias/RJ, 
buscando entender como esses sujeitos sociais, oriundos da África, constroem seus modos de vida nos 
“territórios usados” aos quais pertencem aqui no Brasil. Essas narrativas revelam que estes jovens 
vivenciam experiências positivas e negativas em seus cotidianos escolares e que sua condição de 
refugiado limita sua forma de vida e seu convívio social, visto que acessam e frequentam poucos lugares 
na cidade. Os resultados da pesquisa em questão apontaram que, apesar de as relações serem 
formadas por experiências significativas, essas também são nutridas por práticas 
de discriminação/xenofobia. Por fim, apresentamos uma proposta metodológica-epistemológica-
teórica”, na qual as imagens e narrativas são “personagens conceituais” (ALVES, 2012), pois com elas 
somos capazes de formar teorias, criar ‘conhecimentossignificações’. Apresentamos a experiência de atuar em 
um curso de formação de professores, com o entendimento de que os processos migratórios 
acontecem desde sempre e que essas questões estão presentes nos currículos escolares e de como 
fazemos parte desse processo uma vez que somos herdeiros de diferentes povos. Através dos filmes 
que retratem essa mobilidade por diversas razões, trabalhamos a compreensão de que o modo de 
registro da memória humana no cinema ocorre através de imagens, narrativas e sons, propiciando 
discussões éticas, políticas e estéticas. 

Palavras-chave: Migração; Refúgio; Currículo; Redes Educativas; Formação de professores. 

A ÁFRICA EM PAUTA NO CURRÍCULO ESCOLAR: A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO 

MIGRATÓRIO CONTEMPORÂNEO EM DUQUE DE CAXIAS E A IMPLEMENTAÇÃO DA 

LEI 10.639/2003 

Caroline Delfino dos Santos – SMEDC/UNIGRANRIO 

Jurema Rosa Lopes Soares – UNIGRANRIO 

INTRODUÇÃO 

Uma leitura político-econômica nos permite inferir que capitalismo em escala global 

corrobora para o colapso dos países em processo de desenvolvimento. Nesse cenário os países 

pertencentes ao continente africano são impactados em grande escala pela fome, epidemias, 

violência, guerras civis, massacres, caos social e político e por fim, êxodo. E é sobre esse aspecto 

que fundamentamos nosso processo investigativo, tendo-o como pano de fundo.  

A intensificação dos problemas que afetam a África, os conflitos civis étnicos, a busca por 

recursos já escassos diante de uma agricultura em crise e outras questões de ordem política, 

impulsionam a saída de pessoas do continente em busca de uma vida mais digna. Assim, partindo 
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de uma análise local, identificamos que a cidade de Duque de Caxias, localizada na Baixada 

Fluminense, vinha apresentando ampla concentração de famílias de origem angolana e congolesa.  

A partir de então iniciamos uma pesquisa com a proposta de pensar o processo de inclusão 

das crianças e jovens de origem africana na rede pública de ensino, analisando especificamente 

como vêm sendo realizadas as intervenções docentes frente aos conflitos identitários que se 

apresentaram em decorrência da cor das pessoas migrantes ou refugiadas, suas culturas e marcas 

territoriais.  

Objetivando compreender o contexto sob o qual os alunos africanos deslocam-se, a primeira 

seção é dedicada a identificar aspectos que impactam diretamente no movimento migratório 

contemporâneo, tendo como recorte geográfico os países de Angola e República democrática do 

Congo, regiões de migração dos alunos, sujeitos da pesquisa.  

 A segunda seção se estrutura a partir da presença das crianças e jovens de Angola e 

República Democrática do Congo na rede pública de ensino, com ênfase sobre três unidades 

localizadas em região com ampla concentração de africanos. A chegada de tais grupos vem 

acompanhada de experiências de preconceito, demandando a construção de práticas pedagógicas 

alinhadas a uma pedagogia a favor das diferenças. 

Embora tenhamos completado 16 anos da assinatura da Lei 10639/2003, os professores 

sinalizam a dificuldade em trabalhar com a temática, pontuando especificamente que sua formação 

inicial desconsiderava a história da África e tudo o mais que se vincula aos africanos e seus 

descendentes. A lei questiona a história a qual tivemos acesso, visto que essa reduz a atuação do 

negro à uma população escravizada e subalterna. Em escuta às vozes negras identificamos que essas 

evidenciam experiências de luta e práticas de resistência, mostrando uma população atuante 

politicamente. Assim, considerando a presença africana nas unidades escolares, questionamo-nos se 

houve uma relação entre o fenômeno migratório e a implementação real da referida legislação.  

Os resultados da pesquisa apontam que apesar de os professores sinalizarem não ter recebido 

uma formação acadêmica com perspectivas antirracistas, a presença das crianças africanas, somada 

a práticas de racismo e xenofobia dirigidas a elas e à crianças afro-brasileiras mobiliza-os a 

promoverem ações a favor da valorização da origem dessas crianças, descontruindo estereótipos e 

demais formas de preconceito às pessoas negras.  

Consideramos, pois, que a presença das crianças e jovens africanos em contexto migratório 

ou de refúgio demanda não apenas o seu processo de inclusão, mas corrobora para a promoção de 
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ações educativas voltadas às crianças brasileiras que passam a ter oportunidades reais de acesso a 

sua história e matriz cultural. A inserção dessas pessoas na rede pública de ensino favorece ainda a 

prática de uma pedagogia a favor da diversidade e pluralidade cultural, tal como previsto na lei 

10.639/2003 e demais documentos normativos em prol da valorização da população negra.  

NOTAS SOBRE O FENÔMENO MIGRATÓRIO CONTEMPORÂNEO 

O processo diaspórico que dispersou mundo a fora a população negra africana reflete um 

mundo organizado por uma lógica mercadológica que transforma pessoas em objetos, propriedades 

de seus senhores. Se no período colonial a migração dos africanos se dava de forma forçada, a 

custas de longos processos de exploração via escravidão de seus corpos, na contemporaneidade, as 

condições de vulnerabilidade a quais são expostos conforme perspectivas de uma sociedade 

capitalista, os impõe a deslocamentos por meio de travessias inseguras e por vezes inconclusas. 

Nesse panorama, nos atentamos especificamente aos países de Angola e República 

Democrática do Congo, locais de origem dos alunos em processo de migração e refúgio, sujeitos de 

nossa pesquisa, com vista a compreender as condições sob as quais os mesmos deslocaram-se. 

Geograficamente, ambos compõem a África Subsaariana junto a outros 46 países, correspondendo 

assim a 89% de toda a África. Politicamente ratificam as estatísticas em torno da então chamada 

“África Negra”, nomenclatura inapropriada no presente tempo. Na década de 1990, 215 milhões de 

habitantes da África Subsaariana compunham parte do mapa da miséria mundial vivendo com a 

média de um dólar ao dia. (CASTELLS, 2002) 

Embora seja usual os alunos africanos serem identificados nas relações cotidianas como 

refugiados, as nomenclaturas estabelecidas pela ACNUR- Agência das Organizações das Nações 

Unidas para Refugiados nos proporcionam nítidas distinções entre o conceito de refugiado e 

migrante. Para o órgão, migrantes referem-se a grupo de pessoas que se deslocam por diferentes 

razões. Nesse grupo enquadram-se os angolanos que, muito embora tenham experenciado um 

conflito civil nas décadas de 1970, 1980 e 1990, período que sucedeu a independência de Portugal, 

ainda sofrem com os impactos sociais, políticos e econômicos decorrentes de um pós-guerra. 

Para solicitar a condição de refugiado, de acordo com a Lei 9474/97 que define mecanismos 

para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, em seu art. 1º, é necessário que o 

indivíduo esteja vivenciando uma das seguintes situações: 
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I-Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 

nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 

II-Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência 

habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 

descritas no inciso anterior; 

III-Devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar 

seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. (BRASIL, 1997) 

Com base nas definições conceituais da ACNUR, os alunos oriundos da República 

Democrática do Congo podem solicitar a condição de refugiados, visto que o país sofre contínuos 

ataques internos e externos desde a década de 1990. Cumpre sinalizar ainda que os grupos oriundos 

de Angola residiam ao norte, bem próximo às frágeis e tênues fronteiras estabelecidas com a 

República Democrática do Congo, sendo, portanto, afetados com os conflitos lá instaurados.  

Em observação aos recentes fluxos migratórios identificamos que a motivação se apresenta 

por razões de fundo sociocultural, econômica, política, religiosa, e ainda outras. Contudo, os grupos 

pesquisados revelam que a busca por melhores condições de vida se apresenta como a principal 

justificativa para a migração. Entre os africanos oriundos da República Democrática do Congo, a 

vinda para o Brasil, com pretensões sobre a Europa, tratou-se sobremaneira de uma questão de 

sobrevivência à guerra lá instaurada. Alguns vêm como refugiados políticos, dadas as questões de 

intolerância que se apresentam entre os grupos. 

De acordo com o CONARE-Comitê Nacional para os Refugiados, no ano de 2016 Angola 

ocupou o terceiro lugar na lista de países solicitantes de refúgio no Brasil, com um total 1.353 

pessoas (13% do total de solicitações), desses, apenas 26 casos foram deferidos. A República 

Democrática do Congo ocupou a sexta posição, com o número de 382 solicitantes (4% do total de 

solicitações), dos quais 189 pedidos foram deferidos, alcançando a posição de segundo lugar. 

Considerando o número de pessoas que entram ilegalmente no país, os subdados podem superar as 

estatísticas oficiais. Soma-se a esses números o quadro de pessoas em condição de migração 

oriundas de ambos os países. 

Cientes do crescente número de pessoas em situação de deslocamento, cumpre-nos pensar a 

criança e jovem migrante ou refugiado como um sujeito de direitos e não apenas como um apêndice 

dos adultos em processo migratório. Assim, é reconhecida a necessidade de pensar o processo de 
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escolarização das crianças e jovens africanos, sobretudo, por encontrarem-se em um grupo 

condicionado socialmente a sofrer as mazelas de uma cultura racista e segregadora.  

 Dados da pesquisa nos revelaram que junto à chegada dessas pessoas às escolas municipais, 

práticas de preconceito racial são ampliadas com condutas xenófobas. A partir de tais constatações, 

somadas às práticas já existentes, é identificada por parte do corpo docente a necessidade de pensar 

propostas pedagógicas voltadas para a valorização das culturas marginalizadas.  

A PRESENÇA AFRICANA NAS SALAS DE AULA DE DUQUE DE CAXIAS 

Analisar os dados quantitativos de migração e refúgio na cidade de Duque de Caxias 

compreende um processo investigativo difícil considerando o contexto migratório interno. A vinda 

para a cidade justifica-se em razão do baixo custo de vida, entretanto, a ausência de emprego formal 

com aquisição regular de renda faz com que essas pessoas se desloquem dentro do próprio estado 

ou migrem para estados próximos, especificamente, a cidade de São Paulo por ser uma grande 

metrópole. 

Dados da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, revelam que até o presente 

momento foram registradas aproximadamente 40 matrículas entre o período de 2015 e 2017, das 

quais apenas 21 foram mantidas no ano de 2019, revelando com isso uma queda no número de 

migrantes ou refugiados inseridos nas salas de aula da referida rede pública de ensino. 

Em consulta aos registros das escolas que atendem as crianças de Angola e República 

Democrática do Congo, foi identificado que o maior número de migrações se deu nos últimos 

quatro anos. Contudo, umas das unidades efetuou sua primeira matrícula no ano de 2013. A 

princípio os Jogos Olímpicos do Rio, no ano de 2016, se apresentam como um marco para a vinda 

de tais grupos. Dados nacionais apresentados pelo CONARE ratificam que de fato houve uma 

maior incidência de pedidos de refúgio nesse período.  

A presença africana na sala de aula vem acompanhada de experiências de xenofobia e 

racismo, implicando questões que se correlacionam a aspectos identitários, visto que as crianças e 

jovens africanos passam a sofrer discriminação por parte de crianças brancas e ainda de crianças 

negras.  
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DIÁLOGOS ENTRE A LEI 10.639/2003 E A MIGRAÇÃO AFRICANA 

Em 2003 era assinada a Lei nº 10.639 como uma reivindicação dos movimentos sociais de 

base popular tendo como principal protagonismo a voz da população negra. As manifestações de 

cunho político que emergiram nas últimas décadas são assinadas pelas chamadas camadas 

minoritárias da sociedade, embora sejam todas elas estruturantes de uma grande maioria. Assim, um 

cenário de luta a favor das populações marginalizadas se expande por toda América do Sul, período 

em que os governos passam a ser presididos por lideranças de esquerda. É nesse contexto que a 

referida lei se insere no campo da educação, tendo como objetivo promover no currículo escolar a 

inserção de conteúdos que se correlacionam à história e culturas da África. Pretende-se ainda com a 

assinatura da lei a promoção de conhecimentos sobre os povos africanos para além da perspectiva 

dos livros didáticos que posicionavam e ainda posicionam a imagem do homem negro em 

categorias sociais menores em relação ao homem branco europeu. 

Tal como prescrito nas sublinhas da lei, vêm tornando cada vez mais evidente a necessidade 

de superação não apenas das desigualdades raciais, mas também das formas monoculturais da 

sociedade se impor. O crescimento e fortalecimento de tais militâncias revelam o desejo de que as 

identidades dos grupos historicamente marginalizados exerçam o protagonismo que lhes é devido. 

A referida lei foi instituída tendo como principal propósito tornar obrigatório o ensino da 

história e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio, a partir das disciplinas de 

história, educação artística e literatura, contudo almeja-se que tais conteúdos sejam ministrados no 

âmbito de todo currículo escolar. Trata-se, pois, de um recurso jurídico a favor dos interesses da 

comunidade negra, visando, sobretudo a formação de condutas antirracistas via educação escolar.  

A promulgação da Lei 10.639/2003 refere-se a uma contrarresposta a práticas hegemônicas 

historicamente presentes no currículo oficial. A ministração de conhecimentos clássicos desvincula-

se da realidade das camadas minoritárias da sociedade, não por acaso, formadas por afro-brasileiros. 

O programa curricular, à luz da legislação, passa então a contemplar conteúdos que versam sobre os 

africanos com perspectivas distintas, para além da imagem do negro escravizado, colonizado, 

subserviente. 

Em seus argumentos a favor da importância de estudarmos o continente africano, Serrano e 

Waldman (2010) pontuam as lacunas no processo de propagação de informações verídicas em 

relação à África: 

Tal lacuna é evidente tanto na ausência pura e simples de uma visão realista sobre o 

continente quanto em seu desdobramento direto na persistência de uma visão 
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estereotipada e preconceituosa impingida, sem maiores delongas, à África. Não seria 

demasiado sublinhar, essa perspectiva associa-se à exclusão de parcela ponderável da 

população brasileira do pleno exercício dos seus direitos enquanto cidadãos, veredicto 

que recai de forma marcante sobre os nacionais de origem africana, isto é, os 

afrodescendentes. (SERRANO e WALDMAN, 2010, p. 11) 

Apesar da diversidade presente na demografia brasileira, o nível de racismo ainda configura-

se como uma realidade, afetando em especial as pessoas afro-brasileiras, conforme pontuado pelos 

teóricos. Assim, a Lei 10.639/2003 atua como uma importante ação afirmativa, contribuindo para o 

reconhecimento e valorização de tais grupos, tal como para a construção de novas concepções em 

relação à atuação da população negra na formação do povo brasileiro e do Brasil.  

A experiência de escuta a algumas narrativas docentes nos permitiu identificar que os 

profissionais que atuam com crianças e jovens em contexto migratório ou de refúgio intensificaram 

suas pesquisas em relação à África, como parte de um processo de inclusão dessas pessoas. 

Contudo, pontuam que trazer à tona conhecimentos relacionados à África faz parte de projetos 

maiores considerando, sobretudo, a necessidade de se combater o racismo já evidenciado nas 

relações entre as crianças brasileiras. Em suas leituras sobre o cotidiano, pontuam que as crianças 

brasileiras não se reconhecem como sendo descendentes diretos de negros africanos: 

Tínhamos uma aluna que ao pedir para que ela se desenhasse, ela falou que era branca, 

só que ela é negra. Então comecei a falar com eles sobre a questão da cor da pele, 

porque quando eles vão pintar, eles procuram o lápis “cor da pele” e o lápis “cor da 

pele” que eles acham é o lápis rosa. Eu falei “Mas eu não sou dessa cor. Eu sou 

marrom e você também. Nós somos da raça negra.” Aí ela olhou pra mim e os olhos 

encheram de lágrimas. “Olha só, meu pai é branco, minha mãe é negra e eu saí 

morena, então moreno é negro!” E perguntei a todas as crianças “E você, como é na 

sua casa?” E ela falou “Meu pai é negro e a minha mãe é negra.” “E você?” Aí ela não 

respondeu porque ela não se via negra. Ela não se via negra! (Professora K. 2019) 

Em outro relato docente é possível ratificar não apenas a ausência de identificação das 

crianças negras com suas origens, como o reflexo desse comportamento em suas relações com as 

crianças oriundas da África: 

Eu tive um aluno com uma dificuldade em lidar com o (aluno congolês) B. por duas 

questões: Uma, comunicação e outra, eu percebi que, mesmo sendo filho de uma 

mulher negra, ele tinha dificuldade em lidar com crianças negras. A mãe dele é negra, 

mas ele não é negro. Ele é branco. (...) E eu vou perceber isso porque quando a 

professora da Sala de Leitura propõe que a gente trabalhe com o livro “Menina bonita 
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do laço de fita”, ele tem dificuldade. Ele fala “Não gosto de gente de pele escura!” E a 

gente argumenta “Mas a sua mãe é negra.” (Professora L., 2019) 

Visando o combate a posturas racistas o grupo de professoras, também sujeitos da pesquisa, 

incluíram em seus planejamentos o trabalho com mapas do continente o qual as crianças migrantes 

e refugiadas fazem parte, explorando noções de distância, suas origens, bem como as paisagens 

locais. As professoras acreditam que o conhecimento sobre os países africanos e abordagem do 

tema refúgio pode ser uma alternativa para a desconstrução de estereótipos e preconceitos 

fundamentados a partir de uma perspectiva eurocêntrica.  

Livros com protagonismo de personagens negros são explorados nos projetos construídos 

para dar maior visibilidade às identidades negras. Nesse processo, também entram em cena os 

contos africanos que, sobretudo, elucidam as culturas experenciadas por tal população. O diálogo 

com as famílias apresenta-se como uma importante estratégia de intervenção pedagógica na medida 

em que os africanos vão às escolas e compartilham danças, culinárias, brincadeiras infantis, outros.  

Para além dos aspectos supracitados, apresenta-se como emergente a institucionalização de 

práticas oriundas da esfera governamental que oportunizem uma leitura mais ampla aos professores 

e alunos sobre o contexto histórico, político, social e econômico aos quais os alunos africanos são 

submetidos no período que antecede ao deslocamento.  

A migração africana contemporânea, chama-nos a atenção para a necessidade pensarmos 

pedagogicamente esse processo a partir da lógica da inclusão e não mais sobre as lentes de práticas 

de aculturamento. Cientes da importância da África enquanto nossa matriz cultural, vimos, a partir 

da chegada dos africanos, uma oportunidade para pôr em ação os princípios previstos na Lei 

10.639/2003, inserindo no planejamento pedagógico conteúdos que vinculam-se ao continente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo em questão buscou mapear as trajetórias dos alunos migrantes ou refugiados na 

rede de ensino, identificando ações docentes que se articulam à Lei 10.639/2003, tendo como 

princípio inserção da história e culturas da África.  

Assim, partimos dos fenômenos políticos globais que provocam os movimentos migratórias 

até a chegada de crianças e jovens oriundos da República Democrática do Congo e Angola à cidade 

de Duque de Caxias, região periférica do Estado do Rio de Janeiro. Nesse processo a pesquisa de 

campo compreendeu a realização de entrevistas com professores, bem como identificação de 
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informações sobre a chegada, permanência e também continuidade do fluxo migratório para outros 

municípios da região metropolitana ou mesmo para fora do estado e país.  

 Com vistas à superação das práticas de bullying, racismo, xenofobia e outras experiências 

com viés intolerante, os profissionais da educação vêm encontrando como alternativa o caminho da 

informação a respeito da origem dos migrantes/refugiados, suas histórias e culturas africanas de 

modo a romper com conceitos construídos socialmente em torno do continente africano. As 

intervenções pedagógicas, ainda que entendidas por alguns profissionais como insuficientes, 

mostram que as estratégias adotadas vêm caminhando para um processo inclusivo a favor da 

diversidade. 
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Resumo 

Considerando o crescente número de pessoas oriundas do continente africano que chegam à cidade de 
Duque de Caxias/RJ e, consequentemente às escolas da referida rede pública de ensino, o processo 
investigativo pautou-se sobre a seguinte questão norteadora: “Em que medida a presença das 
crianças/jovens africanos contribui para a implementação da Lei 10.639/2003, promovendo o debate 
pedagógico em prol de práticas antirracistas em sala de aula?” Assim, o presente trabalho objetiva 
identificar pontos de congruência entre as demandas que se apresentaram nas escolas em razão da 
presença africana contemporânea e os princípios previstos na lei supracitada no que se refere à 
valorização das culturas e história da África. Para o desenvolvimento do presente estudo a metodologia 
apoiou-se na História Oral, tendo como principal fonte as narrativas de docentes que atuaram com 
alunos em contexto migratório no recorte temporal de 2013 a 2018. A pesquisa teve como locus uma 
unidade de ensino da educação infantil, uma unidade do primeiro segmento do ensino fundamental e 
uma do segundo segmento. Para a construção do corpo teórico, fundamentamo-nos nos estudos de 
Serrano e Waldman, que se correlacionam à possibilidade de pensar a construção do currículo 
destituído de concepções estereotipadas em relação à África e africanos, valorizando suas experiências 
culturais e promovendo diálogos mais estreitos com a diversidade cultural. Os resultados apontam que, 
apesar da ausência de uma formação inicial pautada na Lei 10.639/2003, os professores vêm buscando 
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reconfigurar suas práticas em função das demandas de cunho étnico-raciais que se apresentam não 
apenas em decorrência da migração, mas sobretudo, impulsionados por esta. Por fim, consideramos 
que o processo migratório, a despeito das questões mercadológicas e de exploração as quais tais pessoas 
são submetidas, pode ser visto como um fenômeno capaz de promover diálogos interculturais, 
superando relações hierárquicas instituídas entre populações negras e brancas.  

Palavras-chave: Migração africana; Lei 10.639/2003; Currículo escolar. 

NARRATIVAS DE JOVENS EM CONTEXTO DE REFÚGIO: DO COTIDIANO ESCOLAR AS 

EXPERIÊNCIAS JUVENIS.  

Viviane Penso Magalhães – UFF/SMEDC 

INTRODUÇÃO 

Os temas migração e refúgio têm sido constantemente noticiados pelas mídias. Com a 

globalização, a rapidez de informações pelo mundo propiciou o acesso a notícias locais e globais, 

levando muitas pessoas desesperançadas, acreditarem na migração como oportunidade de mudança 

de vida.  Tal expectativa estimula o abandono de uma vida vulnerável, constituída de temores, 

guerras e perseguições, resultando no aumento dos fluxos migratórios e deslocamentos forçados de 

pessoas e consequente número de pedidos de exilio e refúgio.  

No Brasil podemos observar o aumento do número de solicitantes do reconhecimento da 

condição de refúgio nos dados divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), 

inseridos na 4ª edição do relatório de 2018 “Refúgio em Números”. Este documento traz um total 

de 1.086 refugiados de diversas nacionalidades, atingindo no ano de 2018 a marca de 11.231 

pessoas reconhecidas como refugiadas pelo Estado brasileiro.  

Estes migrantes que chegam ao Brasil, na maioria das vezes, têm o apoio de seus 

conterrâneos, formando uma rede que acolhem e auxiliam nesta experiência inicial. Esta estratégia 

pode ser confirmada nas narrativas dos jovens que fazem parte do grupo de famílias congolesas e 

angolanas existente no município de Duque de Caxias, município do Estado do Rio de Janeiro. 

A pesquisa se apresenta sob este contexto, trazendo apontamentos sobre os modos de vida 

jovens dos refugiados e solicitantes de refúgio que vivem nesta comunidade existente no bairro de 

Gramacho, em Duque de Caxias. A investigação objetivou perceber como estes sujeitos vivenciam 

suas juventudes e de que maneira desvendam a arte de resolver a vida em seus territórios utilizados.  
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O CONFLITO COMO DESCOBERTA DOS JOVENS REFUGIADOS 

A partir do conflito vivenciado em 2016 em uma escola pública do município de Duque de 

Caxias, foi possível atentar-se para tensões existentes nos cotidianos escolares destes jovens 

refugiados oriundos da África. Esta experiência sinalizou o quanto é difícil a inserção de quem 

vivencia este contexto, além de apontar pistas para o melhor entendimento de suas experiências 

juvenis e de como se apropriam dos espaços utilizados. 

O conflito aconteceu em uma escola municipal do bairro de Gramacho, onde um casal de 

irmãos congoleses, alunos de uma turma noturna da Educação de Jovens e Adultos – EJA sofreu 

insultos promovidos por outros alunos da classe. 

Com a intervenção feita pelos orientadores educacionais da escola, foi percebido que não se 

tratava apenas de um desentendimento juvenil, pois a abordagem dos alunos brasileiros em relação 

aos estrangeiros expressava um preconceito muito forte, um sentimento que não apenas se 

relacionava à raça, à classe social ou às diferenças de hábitos, mas ao fato de serem de outro país. 

Este repúdio pode ser percebido na agressividade das falas de alguns alunos dirigidas a um casal de 

irmãos refugiados, tornando clara a discriminação: “O Cara vem de outro lugar querendo esculachar 

a gente daqui, num estão nem no lugar deles. Volta para lá!”, “Macacada fedorenta, cabeluda”.   

Este fato vivenciado na escola não é restrito e inerente ao espaço escolar. Traduz-se como o 

reflexo de um comportamento social que se apresenta em muitos ambientes e relações de formas 

sutil, permeado práticas de discriminação e preconceito. 

 O pensamento feminista negro nos auxilia na reflexão destas relações, trazendo em seus 

estudos opressões interseccionais sofridas pelas mulheres negras, onde os vínculos de poderes 

perpassam questões de raça, sexo e classe. Crenshaw (2009) apresenta o conceito da seguinte 

forma: 

A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a 

complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um 

enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos 

da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, 

idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples 

reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas 

categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades 

sociais. (CRENSHAW, 2009, p. 70). 
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Este conceito possibilita o entendimento das questões relativas às experiências vivenciadas 

por estes jovens refugiados em seu dia a dia, quando se deparam com a hostilidade de algumas 

condutas que contribuem para reprodução das desigualdades sociais. 

Perceber esta situação como uma simples prática de bullying escolar não dá conta das 

questões mais abrangentes que perpassam pelas relações humanas entre o estrangeiro e os 

brasileiros receptores. Neste sentido, a pesquisa se comprometeu em partir da narrativa destes 

jovens para um entendimento maior das suas relações e assim compreender os mecanismos 

utilizados para sua capacidade de existir e reexistir nestes novos territórios utilizados. 

DE QUE “JUVENTUDES” FALAMOS. 

 “Lá eu conhecia os lugares, as coisas e muitas pessoas. Aqui não conheço muita gente, 

só os amigos da escola. Mas é bom para viver.” (Aluno angolano, 18 anos)   

Estudos migratórios1 mostram que existe uma concentração de imigrantes e refugiados 

oriundos da Angola, da República Democrática do Congo e Congo (Brazzaville) na região de 

Duque de Caxias. Segundo Regina Petrus (2010), as primeiras famílias de refugiados, chegaram 

em Duque de Caxias por volta de 1995/96 e logo depois escolheram o bairro de Gramacho para 

moradia, devido aos preços mais acessíveis de aluguéis. 

Um fenômeno migratório mais recente no município de Duque de Caxias fez com que as 

escolas públicas da região fossem demandadas por matrículas. Segundo mapeamento da Secretaria 

Municipal de Educação, em 2017, foram contabilizadas 40 (quarenta) matrículas de jovens e 

crianças migrantes. Desse grupo 30% dos alunos se encaixam na faixa etária de 15 a 29 anos, 

considerados jovens pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852 de 5 de agosto de 2013). Significa 

dizer, portanto, que em meio ao grupo de migrantes africanos existem jovens construindo 

 
1 Há muito, temos adotado a possibilidade de dizer somente “com os cotidianos”, o que será feito neste texto, 
respeitando a decisão de outras/os pesquisadoras/es que continuam a escrever “nos/dos/com os cotidianos”. 
2 Muitas vezes, antes, escrevemos ‘conhecimentos e significações’ pois, só mais recentemente, entendemos que todo o 
processo de criação de conhecimentos, exige a criação de significações de todo o tipo, que servem para explicá-los: 
porque são melhores que outros; como devem ser usados; que importância têm para aqueles que o utilizam e, na maioria 
dos casos, para muitos outros seres humanos; porque devem ser considerados como ‘verdades’ etc.  
3 Oliveira (2012) nesse texto, sendo coerente com o que aprendemos com Certeau de que os seres humanos nos 
cotidianos são ‘praticantes’ nos mesmos e que criam conhecimentos, nesses ‘espaçostempos’, permanentemente, nos 
mostra que podemos chamá-los de ‘praticantespensantes’. 
4 É também conhecida como kasher é alimentação que segue as regras descritas no Torá, o livro sagrado dos judeus.  
5 Festa judaica também conhecida como festival das luzes e se assemelha ao ano novo dos cristãos. 
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socialmente identidades juvenis nesse território. Sujeitos ativos portadores de desejos, expectativas, 

conhecimentos outros que, através de suas ações, produzem e modificam o espaço, como elemento 

constitutivo e constituinte da sua condição jovem. Estes indivíduos não apenas vivem na cidade, 

como querem viver a cidade, produzir movimentos, construir e (re)construir suas identidades 

sociais e territoriais. 

Estudos atuais desenvolvidos por Reguillo (2003) elucidam que definir jovem em termos 

socioculturais, em primeiro lugar, implica em não cumprir com as delimitações biológicas, como a 

idade. Esta fase da vida é uma construção social para enquadrar determinados comportamentos, que 

servirão ao mercado de trabalho e à vida de consumo. Para compreender estes jovens é necessário 

entender seus modos de vida, seus cotidianos e os contextos econômicos, sociais e políticos nos 

quais estão particularmente inseridos. Os jovens não representam uma categoria única, são 

formados por/pelas relações de força que constituem sua sociedade. 

Esta fase da vida abarca diversidades que colocam em jogo atributos sociais que os 

distinguem uns dos outros, destacando seus interesses, das suas origens sociais, das suas 

perspectivas e aspirações (PAIS, 2003). No caso do jovem em situação de refúgio, como fazer para 

construir suas referências? Por estarem em um novo local, como se reterritorializam? Como 

constituem suas relações com os outros e com o seu local de moradia? Como vivenciam suas 

juventudes? Estas questões levam a refletir sobre as trajetórias e percursos destes estudantes, a 

buscar suas essências nos tempos cotidianos. 

NARRATIVAS COMO MÉTODO PARA ENTENDER AS EXPERIÊNCIAS 

Memórias afetivas e traumáticas fazem parte do cotidiano destas pessoas que se deslocam 

forçadamente.  Muitas vezes, reviver estes momentos para reproduzi-los a outras pessoas é 

emocionalmente desgastante, por isso é comum encontrarmos resistência por parte destes jovens em 

relatarem suas histórias que envolvem o momento presente e o passado. 

Para chegar às narrativas foi preciso ouvir histórias, mesmo sabendo a dificuldade que é para 

eles falar de suas vidas e condição no contexto de refúgio. Para resolver a questão da aproximação e 

da insegurança sentida por eles, buscou-se o recurso da fotografia.  Foi disponibilizada uma câmera 

fotográfica para que os jovens estudantes refugiados produzissem por aproximadamente 20 dias, 

imagens de seus cotidianos, sem limite de quantidade e critérios pré-estabelecidos. 
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Estas imagens serviram como dispositivos para as conversas individuais com os jovens, 

tendo como apoio teórico as questões metodológicas da entrevista compreensiva de Kaufman 

(2013), onde momentos informais possibilitaram construir vínculos e desconstruir a relação 

hierárquica entre pesquisador/pesquisado. 

Cabe ressaltar que estes momentos se configuraram como espaços acolhedores de trocas e 

de construção de relações de confiança, para que a partir das descrições das fotos fosse possível 

chegar às narrativas, tendo como eixo central suas histórias de vidas. 

Apesar de informal, a abordagem teve como objetivo ouvir as narrativas, sem reprimir os 

rumos que a conversa pode tomar. Tal opção alinha-se ao propósito de atingir temas e relatos que 

contribuíssem para o entendimento das vivências e constituição das juventudes refugiadas.  

Estudar o social individualizado ajuda a compreender a realidade, pois, em certa medida nos 

possibilita captar nas vivências de jovens aspectos relevantes às suas relações. Tão importante 

quanto o estudo do cotidiano é o entendimento da sua essência. 

Durante a descrição das fotos não perguntamos diretamente sobre as emoções, mas as falas 

expressavam claramente algumas práticas que revelam como eles lidam com a arte de resolver a 

vida. 

Procurar compreender as emoções complexas dos requerentes de refúgio e dos refugiados 

pode ser um primeiro passo para o desenvolvimento de políticas e procedimentos de acolhimento e 

integração mais adequados para atender às suas necessidades materiais e emocionais, 

principalmente no que diz respeito a sua inserção no ambiente escolar. 

Nas primeiras análises constatou-se que os espaços de convivências dos jovens refugiados 

são muito restritos, não só por motivos que envolvem dificuldades financeiras para circular pela 

cidade e participar de atividades sociais, mas pelo medo de transitarem em lugares distantes de suas 

casas ou núcleos familiares, muitas vezes este medo está atrelado ao fato de se considerarem 

indocumentados. 

O direito ao CPF e à carteira de trabalho, como documentos de identificação em território 

nacional brasileiro, segundo algumas falas, não garante todos os direitos nem a autoconfiança 

necessária para a busca de trabalho, como no Jovem Aprendiz. Os jovens refugiados enfrentam 

muito preconceito. O fato do protocolo expedido pela Polícia Federal ser um registro provisório, 

que deverá ser avaliado pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), traz uma 
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insegurança para as atividades do cotidiano e mesmo depois que este documento definitivo é 

emitido a sensação de desconfiança ainda persiste.   

Assim como outros jovens buscam o pertencimento em grupos afins, estes estudantes 

também almejam esta interação, mas a restrição dos ciclos de convivência dificulta esta conquista. 

Restringem-se ao convívio da escola, igreja e eventos promovidos por ONG’s-Organizações Não 

Governamentais para refugiados. As amizades giram em torno desses núcleos, em razão de 

preferirem o convívio com pessoas que estão na mesma situação ou são do mesmo país de origem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao buscar compreender como estes jovens refugiados fazem para viver no Brasil, país que 

escolheram como um novo destino, concluímos sobre a importância de se desvelar os discursos 

embutidos nas narrativas destes jovens, e o quanto é importante partir de suas histórias para 

entender os contextos aos quais estão inseridos. A pesquisa com narrativas juvenis refugiadas 

possibilitou ainda inferir o quanto seus cotidianos estão atravessados por experiências de 

sofrimentos, angústias e desejos.  

Ao pensarmos sobre como se processa a inserção desses jovens nos espaços de convivência, 

identificamos que o fato de estar em um país na condição de refugiado torna mais complexa as 

questões de sobrevivência, como emprego, moradias, acesso à saúde e educação. Nesse contexto, 

apresentam-se ainda situações que implicam a individuação humana, como: sentimentos, 

relacionamentos e no caso específico dos jovens, a aceitação em determinado grupo. 

Estar atento aos modos de vida e ao cotidiano destes jovens contribuiu para o entendimento 

da sua inserção na vida brasileira, podendo corroborar para estudos acadêmicos mais específicos 

sobre migração. A esse respeito, analisar a história de vida, tendo como ferramenta as fotografias e 

como metodologia a escuta das narrativas, nos possibilitou uma maior aproximação com esses 

alunos refugiados, bem como a construção de vínculos capazes de contribuir para este contexto 

juvenil, visto que a pesquisa se apresentou como um veículo para a enunciação de suas vozes.  
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Resumo 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa que analisou narrativas de estudantes refugiados do município 
de Duque de Caxias/RJ, buscando entender como esses sujeitos sociais, oriundos da África, constroem 
seus modos de vida nos “territórios usados” aos quais pertencem aqui no Brasil. Tais sujeitos fazem 
parte de um universo social muito heterogêneo, que Carrano (2008) define como “juventudes”. 
Existem várias formas de ser jovem, e estas são determinadas por condições sociais, culturais e 
geográficas experimentadas particularmente por cada jovem. As narrativas colhidas através de fotos e 
conversas evidenciam que estes jovens vivenciam experiências boas e ruins em seus cotidianos 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf
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escolares e que sua condição de refugiado limita sua forma de vida e seu convívio social, acessando e 
frequentando poucos lugares na cidade. Os espaços de convívio restringem-se à escala do bairro onde 
moram: igrejas, eventos para refugiados e a instituição escolar. Neste reduzido número de 
oportunidades, a escola se destaca como um ambiente de maior possibilidade para reconstrução de 
relações, afetos e referências sociais.  Os resultados da pesquisa apontaram que tais relações não são 
formadas apenas de momentos positivos: alguns relatos evidenciam episódios de discriminação e 
xenofobia, que se misturam ao espaço de conflito e disputas, característico do ambiente escolar. Além 
das experiências vividas coletivamente, relacionadas a fluxos migratórios, aos espaços de convívio com 
outros migrantes e espaços relacionais, as questões individuais também são relevantes para a construção 
da identidade juvenil. Contudo, chegar ao cotidiano e à intimidade destes alunos supõe estratégias que 
se aproximam do método biográfico, pelo qual se pode “explorar os processos de gênese dos 
indivíduos no seio do espaço social, mostrando como eles dão forma a suas experiências, e como fazem 
significar as situações e os acontecimentos de sua existência”. (Delory momberger, 2012).  

Palavras-Chave: Cotidiano escolar; Juventude; Refúgio; Narrativas; 

AS CONVERSAS COMO POTÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

‘FAZERPENSARSENTIR’ NOS/DOS/COM PROCESSOS MIGRATÓRIOS ATRAVÉS DO 

CINEMA 

Fernanda Cavalcanti de Mello – SEEDUC-RJ/UERJ 

Juliana Rodrigues – CSVP/UERJ 

Maria do Carmo de Morais mara Rodrigues – UERJ/CEDERJ 

Noale de Oliveira Toja – UERJ/OIKABUM 

INTRODUÇÃO 

Trabalhamos com as pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Essa forma de pesquisar possui 

características “metodológica-epistemológica-teórica”, tais como as ideias de que as imagens e 

narrativas são “personagens conceituais” (ALVES, 2012), pois com elas somos capazes de formar 

teorias, criar ‘conhecimentossignificações’. Alves, apresenta uma forma de ‘fazerpensarsentir’ 

pesquisas em educação como ela propõe com as pesquisas nos/dos/com os cotidianos e explica 

junto com Andrade e Caldas (2019): 

Nas pesquisas com os cotidianos partimos da ideia de que pensar as práticas cotidianas 

de viver dentro e para além das macro-negociações políticas e econômicas permite nos 

aproximar da complexidade da vida sem abrir mão de todas as redes que formamos e 

nas quais nos formamos. Neste sentido, nunca buscamos estudar sobre os cotidianos 

mas, estudar nos/dos/com os cotidianos1, assumindo a nossa total implicação neste 

processo, entendendo-nos, sempre, como neles mergulhadas. Estudar e pesquisar com 

os cotidianos de pessoas comuns, com as histórias comuns que nos são contadas – 

porque nessas pesquisas as narrativas (todos os sons) e imagens contam - encontrando 

nestas, sentimentos e ‘conhecimentossignificações’2 que seus ‘praticantespensantes’ 
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(OLIVEIRA, 2012)3criam, exigiu admitir a riqueza e complexidade desses 

‘espaçostempos’.  

Alves (2012) nos indica, melhor, como utiliza a ideia de “personagens conceituais” em suas 

pesquisas e que compreende as narrativas produzidas nas “conversas” como “personagens 

conceituais”, assim como as imagens e os sons: 

os personagens conceituais são, assim, aquelas figuras, argumentos ou artefatos que 

entram como o outro – aquele com que se ‘conversa’ e que permanece presente muito 

tempo para que possamos acumular as ideias necessárias ao desenvolvimento de 

conhecimentos e a compreensão de significações nas pesquisas que desenvolvemos. 

Esses personagens conceituais aí têm que estar, para que o pensamento se desenvolva, 

para que novos conhecimentos apareçam, para que lógicas se estabeleçam. É nessa 

mesma direção que afirmamos que para as pesquisas nos/dos/com os cotidianos, as 

narrativas (e sons de diversos tipos) e as imagens dos praticantes docentes e de outros 

praticantes dos ‘espaçostempos’ cotidianos não podem ser entendidas, 

exclusivamente, como ‘fontes’ ou como ‘recursos metodológicos’. Elas ganham o 

estatuto, e nisso está sua força, de personagens conceituais. Sem narrativas (sons de 

todo o tipo) e imagens não existe a possibilidade dessas pesquisas. Assim, ao contrário 

de vê-las como um resto rejeitável, dispensável do que buscamos, algo sempre igual e 

repetitivo, é preciso tê-las, respeitosamente, como necessárias aos processos que 

realizamos. 

Nesta pesquisa, então, partimos de uma afirmativa: “conversa-se muito nas escolas e 

nos múltiplos contextos de formação dos docentes”. Para alguns (muitos?) isto é 

entendido como ‘perda de tempo’. Mas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, 

entendemos que este é o verdadeiro ‘lócus’ de pesquisa, pois nelas surgem imagens e 

narrativas que vão se transformar em nossos personagens conceituais (2012, p. 12-13). 

 

Ou seja, a partir de Deleuze e Guattari (1992), Alves afirma que “personagens conceituais”, 

são elementos significativos, que possibilitam nos processos de pesquisa, em que atuamos, 

entendendo as práticasterorias atravessadas em si, sem dicotomizar. Desta forma os personagens 

conceituais, que são para nós os filmes ouvidos, vistos e sentidos, as conversas com autores, as 

conversas no grupo de pesquisa, os caminhos pelos quais percorremos e os encontros e 

desencontros nos cotidianos, colaboram com a criação da nossa sensibilidade e pensamento acerca 

das temáticas da pesquisa. 
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Nesses ‘espaçostempos’ desenvolvemos sessões de cineconversas, que consistem na 

exibição de filmes seguidas de ‘conversas’ entre os ‘praticantespensantes’ em torno das sensações 

que o filme desperta, bem como das memórias que são acessadas. Essa ação facilita a conversa 

acerca de temáticas complexas e duras. As cineconversas tornam mais poéticas e sensíveis as 

conversas acadêmicas agregando a criticidade e o acesso ao íntimo, pois trata-se de uma conexão 

com o lúdico e com as diferentes realidades criadas nos cotidianos. Considerar as ‘conversas’ como 

uma metodologia de pesquisa permite uma intensa troca de experiências nos/dos/com os cotidianos, 

entre todos os envolvidos. E acreditamos que, são através delas que surgem as narrativas dos 

‘praticantespensantes’ nas pesquisas. Certeau e Giard afirmam que “a oralidade exige o 

reconhecimento de seus direitos, pois começamos a descobrir mais nitidamente o papel fundador do 

oral na relação com o outro.” (2009, p.336) 

Com essa opção teórico-metodológica-epistemológica pelas pesquisas com os cotidianos, 

compreendemos que os ‘espaçostempos’ são tecidos, por meio de conversas, nas trocas de 

‘fazeressaberes’, assim afirmamos que não fazemos entrevistas, mesmo porque, aqueles que tecem 

conversas conosco não são “fontes de pesquisa”, mas sim, nossos intercessores. 

A PESQUISA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Atuamos na formação de professores do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e afirmamos que o que acontece dentro da escola está 

atravessado pelo que acontece fora dela. Endossamos com Alves, Filé e Vargas, (2007): 

Com isso, a ideia de que há um dentro e um fora – da escola, da família, dos 

movimentos sociais, das igrejas – perde sentido e nos exige pensar que precisamos 

incorporar a ideia do dentrofora, o que vai exigir, então, uma grande capacidade de 

articular o que vai sendo pensado, usado, criado nesses múltiplos contextos e que 

aparece encarnado nos praticantes em cada um deles ao entrarem no ‘espaçotempo’ 

escolar, entendido como aquele onde se trabalha o currículo (p.66, grifo dos autores). 

Nesse contexto, trabalhamos questões como o entendimento de que os processos migratórios 

acontecem desde sempre, em toda história da humanidade e que essas questões estão presentes nos 

currículos escolares e de como fazemos parte desse processo uma vez que somos herdeiros de 

diferentes povos. Através dos filmes que retratam essa mobilidade humana por diversas razões, 

trabalhamos a compreensão de que o modo de registro da memória humana no cinema ocorre 

através de imagens, narrativas e sons, propiciando discussões éticas, políticas e estéticas. 
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 Importante também caracterizar movimentos nacionais e internacionais migratórios, bem 

como os modos como estão presentes nos currículos, compreendendo os hibridismos culturais que 

neles se estabelecem, através de memórias de processos curriculares outros. 

 Por estarmos em um curso de formação de professores, acreditamos ser importante 

desenvolver a produção de recursos didáticos como vídeos e textos literários para crianças e jovens, 

visando ações e experiências necessárias de ensino das questões migratórias em processos 

curriculares.  

 Importante ressaltar que as crianças migrantes são inseridas na escola sem domínio algum 

da língua local, porém, no processo de aprendizagem, em pouco tempo, mediante a necessidade de 

comunicação e nas trocas de afetos e brincadeiras, rapidamente se apropriam, através da oralidade, 

da linguagem local. Em muitas famílias, as crianças e jovens são os intérpretes dos pais. 

Em grupo, conversamos quais são as abordagens possíveis para se trabalhar esses 

‘conhecimentossignificações’ vencendo as barreiras da xenofobia, do preconceito e do racismo. As 

propostas sugeridas foram no sentido de se trabalhar a partir da história, da geografia, do contexto 

econômico e político atual atravessados pela arte de criar artefatos culturais e artísticos. Por que 

migram? Quais as diferenças entre migrantes e refugiados? Para onde querem ir? Aonde conseguem 

chegar? Quais os países oferecem real acolhida? E no Brasil, qual a realidade frente a tantas 

dificuldades em nosso cotidiano? Quem são esses migrantes? Que redes de ajuda eles formam? 

Quais órgãos os auxiliam? Enfim, uma infinidade de questionamentos pode surgir em uma valiosa 

experiência de ‘aprendizagemsignificativa’. 

Para essa conversa, trazemos o filme “O Confeiteiro”, um longa-metragem de produção 

israelense que nos apresenta conflitos que envolvem a migração, a comida, as crenças e a 

homofobia. Questões que perpassam as redes educativas e que precisam ser conversadas para 

dirimir preconceitos e instaurar o respeito. 

O FILME ‘O CONFEITEIRO’ E AS MUITAS FORMAS DE ‘FAZERPENSARSENTIR’ AS 

QUESTÕES MIGRATÓRIAS 

Dirigido por Ofir Raul Graizer, produção de 2018 (Alemanha, Israel) Thomas (Tim 

Kalkhof) é um alemão dono do café Konditorei, Berlim, que se envolve com  Oren (Roy Miller) um 

engenheiro de Jerusalém que está a trabalho, criando a rede de VLT (veículo leve sobre trilhos) na 

cidade. O filme apresenta com delicadeza questionamentos, dúvidas, encontros e desencontros 

através de uma narrativa com poucas palavras e muitos gestos. O confeiteiro nos traz uma trama 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-814571/
http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/week-2018-12-27/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5129/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5037/
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repleta de complicações e nuances, somadas a dificuldade de ser um estrangeiro migrante e ser 

inserido em uma família religiosa repleta de respeito aos costumes. As emoções se dão na cafeteria 

de Berlim vividas por Thomas e Oren e se desdobram na cozinha em Jerusalém, num misto de 

sensações e experiências para Thomas e Anat. Juntos vivenciam desconfiança, preocupações, 

solidão, encontros, descobertas, ao mesmo tempo que buscam entender o que os aproxima tão 

fortemente.  

O Confeiteiro desenha suas guloseimas de maneira sutil, receitas agridoce de um triângulo 

amoroso envolvendo um casal não binário, em que Oren casado com uma mulher judia, com quem 

tem um filho, vive uma relação extraconjugal com Thomas. Eles se conhecem na cafeteria, onde 

Thomas é o proprietário e dentre suas especialidades, ele faz uma torta alemã, que a Anat, mulher 

de Oren, adora. 
Cena 1. a cafeteria de Thomas em Berlim. Trecho do filme “O Confeiteiro” 

 
 

Cena 2. Thomas, o confeiteiro. Trecho do filme “O Confeiteiro” 
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Cena 3. Oren na confeitaria. Trecho do filme “O Confeiteiro” 

 

Em um ano de relacionamento, em tantas idas e vindas a Berlim, em cada encontro, Thomas 

puxa uma conversa acerca dos encontros amorosos entre Oren e Anat. Thomas quer saber com 

detalhes a maneira como Orien se relaciona com sua mulher. E a cada retorno à Jerusalém é 

também levado um pedaço de torta embalado no papel da confeitaria, como se os afetos entre Oren 

e a esposa fosse traduzido no pedaço da torta. Oren decide que voltará a sua cidade natal para 

encerrar o casamento, porém, uma tragédia acontece, e Oren perde a vida. Sem notícias de seu 

amado, Thomas resolve ir à Jerusalém para descobrir o que aconteceu e acaba se envolvendo com 

Anat, a esposa de Oren. A parceria entre os dois acontece na cafeteria, em que Oren, fazendo uso 

dos fazeressaberes culinários como tática de aproximação entre bolos, biscoitos e cafés, desperta 

em Anat o interesse para além do profissional. A cafeteria, assim como Anat, estavam sem 

movimento e ganham vida com a chegada de Thomas que aos poucos domina a cozinha, incrementa 

o cardápio e seduz Anat com sua delicadeza e coragem em buscar respostas.  

Essa aproximação através da comida se dá envolvendo a religião, pois Thomas começa a 

cozinhar comida kosher4 (ainda que para cultura judaica ele não tenha autorização para cozinhá-la) 

e passa a frequentar a casa da família nos feriados religiosos que envolviam comida preparada para 

comemorar essas datas, como o Hanuká5. Nesses momentos Thomas se aproxima do cotidiano de 

Oren chegando a conhecer seus familiares, seu lar quando solteiro. O seu contato com a mãe de 

Oren, mostrando a maneira de preparar pimentões recheados, em conversa, apresenta a intimidade 

de seu filho à Thomas, fazendo com que ele crie uma realidade a partir das crenças e das fabulações 

da mãe que parece intuir seu relacionamento com o filho, levando-o  a  retomar as memórias com o 

amante. 
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Cena 4. a cozinha do café de Anat. Trecho do filme “O Confeiteiro” 

 

Ao longo do filme, percebemos o quanto Anat subverte as crenças daquela comunidade, 

disparada pelas ‘práticaspensantes’ de Thomas, que cozinha biscoitos para o filho de Anat e passa a 

ser autorizado a cozinhar no café. Ainda que haja um diálogo entre Anat e seu cunhado em hebraico 

(propositalmente para Thomas não entender), questionando Anat sobre a confiança que depositava 

em Thomas, um estrangeiro alemão, ela segue em frente percebendo o quanto a presença de 

Thomas vai se tornando importante para a cafeteria e para a vida dela. 
 

Cena 5. Anat saboreando o bolo de Thomas. Trecho do filme “O Confeiteiro” 
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Cena 6. Anat e Thomas na cozinha do café em Jerusalém. Trecho do filme “O Confeiteiro” 

 

Na cena em que Thomas e Anat são desafiados a entregar uma grande encomenda, ele a 

convoca a ajudar a abrir a massa dos biscoitos e nesse momento ele diz a importância de estabelecer 

o afeto, o carinho através do calor das mãos. Anat que não frequentava a cozinha da cafeteria, se vê 

seduzida pelos gestos de Thomas e tem a iniciativa de revelar seu carinho por ele acariciando-o com 

afeto do mesmo jeito que ele faz com a massa de biscoitos. 

Thomas guarda segredos e sabe os motivos, mas Anat é guiada pela intuição feminina e 

pouco a pouco liga os pontos e descobre a verdade. Chocada com a descoberta, a princípio não sabe 

o que fazer. Nega esse amor, esse envolvimento que a toma por completo. Deixa que outros 

resolvam por ela. Embora Anat já soubesse que seu marido tinha um outro relacionamento, jamais 

poderia imaginar que fosse com o Thomas, pois acreditava que ele era uma pessoa estranha e alheia 

ao seu passado.  

A família se revolta, exceto a mãe de Oren, pois ela dá pistas ao longo do filme de saber 

sobre a verdadeira identidade de Thomas. Ele é expulso da vida da família e intimado a voltar para 

Alemanha sendo impedido de se despedir de Anat e o filho. Até que Anat toma as rédeas de seu 

destino e parte em busca de Thomas. Em busca do novo que seduz ambos. Ela viaja para Berlim em 

busca de retomar essa paixão e o filme se encerra deixando o final em aberto por conta das crenças 

do público. 

O diretor traça uma narrativa repleta de delicadezas e singelezas que nos prendem enquanto 

público. O filme é saboreado por todos no sentido da relação com a comida e com as possibilidades 

de crenças entre os personagens da trama. É contado nas entrelinhas, de forma lenta, como 

saboreamos a comida. Há um convite a fazer parte da história a partir dos conflitos de crenças. 

Apesar da tragédia ser o ponto de união, há doçura na narrativa envolvendo o amor e as muitas 
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possibilidades que ele nos apresenta, há sensações intensas, agradáveis e delicadas como os 

biscoitos elaborados por Thomas e apreciados por todos no filme que nos conquista, tornando o 

assunto palatável. 

O filme nos faz pensar sobre as crenças que estabelecemos para nossas vidas e como é 

difícil rompê-las, ainda que um forte amor se apresente. Anat não demonstra no filme ser uma 

religiosa que segue os costumes da religião judaica de forma rígida e ao mesmo tempo reluta em se 

envolver com um homem que já havia tido uma relação com outro homem, no caso, seu ex-marido. 

São duas rupturas de pensamento estabelecidas por homens. A primeira se refere a ao preparo da 

comida, onde Anat entrega sua cozinha a Thomas, que não é judeu e é um alemão (o 

estabelecimento tinha um certificado de comida Kosher e não poderia permitir tal fato); a segunda 

trata-se da relação homem/mulher, na qual, para muitos, não seria possível  o relacionamento 

diferente desse modelo bíblico. Então, como aceitar um homem em sua vida que já teve 

relacionamentos anteriores não binários? Ainda que o amor se apresente na vida de ambos, Anat 

fica confusa. 

Não queremos dizer que não devemos ter crença, somos forjados por uma sociedade repleta 

de diferentes crenças. Importante pensar que é possível questioná-las. As crenças são criações 

imbuídas de intenções, de vivências. Acreditar que é possível que cada ser humano decida o que é 

melhor para si mesmo é essencial. Respeitar as crenças do outro também é essencial. Há que se ter 

cuidado para que a crenças não se tornem artefato de manipulação e a conversa é um caminho para 

ampliar essa criação de realidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cinema nos faz refletir acerca da criação de realidades a partir das próprias crenças nos 

ajudando a pensar e a entender os processos de virtualização e atualização como potências do que é 

possível criar na vida. Para Guerón (2011): 

A identidade entre a estrutura do real e a estrutura do cinema, que descobriremos a 

partir de Deleuze, nos abrirá a possibilidade de entender o cinema como uma máquina 

que revela os problemas do mundo e é capaz de liberar novas possibilidades para esse 

mundo. Por isso, estudar e buscar entender o cinema só tem sentido como parte de um 

movimento de estudar e buscar entender a própria vida. (p.26) 

 Acreditamos que o cinema é um importante artefato cultural para nos fazer pensar a respeito 

das muitas realidades que nos atravessam nas diferentes redes educativas que nos formam e as quais 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2037 

formamos. Os filmes ‘vistosouvidossentidos’ são nossos intercessores nas conversas com a 

linguagem do cinema na criação de realidades. São nossos personagens conceituais,  que nos fazem 

acessar sentimentos e pensamentos numa intenção crítica e sensível para questionar nossos 

preconceitos e nos entendermos como educadores potentes no fortalecimento das redes de apoio aos 

migrantes. 
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Resumo 

Por acreditar que conversar nos ajuda a resistir e criar que escrevemos esse texto a partir da 
metodologia de pesquisa dos cotidianos. Essa forma de pesquisar possui características “metodológica-
epistemológica-teórica”, tais como as ideias de que as imagens e narrativas são “personagens 
conceituais” (ALVES, 2012), e com elas somos capazes de formar teorias e criar 
‘conhecimentossignificações’, fazendo o uso do cinema e das conversas para ´fazersentirpensar´ as questões a 
respeito da migração através da ‘práticateoriaprática’ na formação de professores. Nesse contexto, 
trabalhamos questões como o entendimento de que os processos migratórios acontecem desde sempre, 
em toda história da humanidade e que essas questões estão presentes nos currículos escolares e de 
como fazemos parte desse processo uma vez que somos herdeiros de diferentes povos. Através dos 
filmes que retratam essa mobilidade por diversas razões, trabalhamos a compreensão de que o modo de 
registro da memória humana no cinema ocorre através de imagens, narrativas e sons, propiciando 
discussões éticas, políticas e estéticas. Para essa conversa, trazemos o filme “O Confeiteiro”, um longa 
metragem de produção israelense que nos apresenta conflitos que envolvem a migração, a comida, as 
crenças e a homofobia. Questões que perpassam as redes educativas e que precisam ser conversadas 
para dirimir preconceitos e instaurar o respeito. Acreditamos que o cinema, como um importante 
artefato cultural, nos faz pensar a respeito das muitas realidades que atravessam as redes educativas, 
favorecendo as conversas dessas temáticas, fazendo dos filmes e suas abordagens, potentes artefatos 
curriculares e que podem fortalecer as redes de apoio aos migrantes. 
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Resumo 

Este painel intitulado Perspectivas curriculares do ensino de ciências: Uma discussão sobre formação 
docente, currículo de educação infantil e escola ribeirinha, tem como objetivo refletir sobre os 
processos de construção de formação docente com enfoque no currículo da Educação infantil. A 
primeira pesquisa versa sobre limites e possibilidades do currículo do ensino de ciências na formação 
inicial de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A segunda pesquisa aborda a relação do 
currículo, educação infantil e educação em ciências com o objetivo de investigar a educação em ciências 
no currículo da educação infantil. A terceira pesquisa apresenta os saberes tradicionais locais de uma 
comunidade ribeirinha invisibilizados pelo currículo escolar e traz à tona a discussão de um currículo 
contextualizado que não considera a realidade cultural da comunidade na qual a escola está inserida. 
Nos procedimentos metodológicos as pesquisas trazem uma abordagem qualitativa de investigação em 
educação, com as técnicas de pesquisa documental, observação e entrevistas. Os resultados obtidos 
nestes processos de pesquisa destacam os limites nas concepções quanto ao Ensino de Ciências, 
evidenciando urgência em políticas públicas que corroborem com o tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Portanto, entendemos que esta área do conhecimento possui limites, desafios e possibilidades que vão 
muito além de um componente curricular e abrem caminhos para outras indagações acerca do currículo 
seja na formação inicial de professores, na educação infantil ou na escola ribeirinha. Quando temos um 
currículo entendido como construção, são grandes as possibilidades de vivência de um Ensino de 
Ciências articulado com espírito científico, crítico e reflexivo de estudantes, professores e comunidade. 

Palavras-chave: Formação de professores; Currículo; Ensino de ciências; Educação Infantil. 

LIMITES E POSSIBILIDADES DO CURRÍCULO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Cintia Cavalcante Rodrigues – SEMED/MANAUS  

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa traz à tona uma discussão que não é recente, mas que está presente nos 

diferentes campos de atuação da área da Educação, sabendo que a profissão de professor é um 

campo de atuação historicamente marginalizado no sistema educacional brasileiro.   

Dessa forma, ao cursar o Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, 

pudemos direcionar nossa pesquisa para a questão da formação inicial dos professores no Curso de 

Pedagogia, para assim entendermos seus desafios e suas contribuições para o Ensino de Ciências 

nos anos iniciais como campo de possibilidades para o processo de formação de futuros 

pesquisadores da educação, trazendo para o campo da pesquisa a seguinte problemática: Quais os 

limites, desafios e possibilidades do Ensino de Ciências no curso de Pedagogia na perspectiva de 

formação para os anos iniciais do Ensino Fundamental? 

O curso de Pedagogia há muito tempo vem se tornando alvo de questionamentos acerca de 

seu desenvolvimento, bem como se tornou urgente a reformulação de seu currículo a partir de 
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políticas públicas que invistam na formação. Por ser um componente curricular dessa Licenciatura, 

ele sofre as implicações que afetam o curso como um todo, fazendo-nos questionar se a 

problemática começa na maneira como o ensino de ciências é orientado durante a formação inicial 

dos futuros professores. 

Nesta investigação, voltada para a formação de professores no Ensino de Ciências, tomamos 

por base epistemologicamente de acordo com as concepções de Gaston Bachelard (1996) com a 

formação do espírito científico. Outros teóricos também se destacaram nos auxiliando na discussão 

dentro de cada categoria. Assim, no que concernente às concepções de Ciência e Ensino de 

Ciências: Bizzo e Chassot (2013); Pozo e Crespo (2009); Gonzaga (2013); Trivelato e Silva (2011); 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). Discutindo o Ensino de Ciências no Curso de Pedagogia 

em suas dimensões pedagógicas e políticas: Pimenta (2011; 2012); Demo (2010); Saviani (2009); 

Carvalho e Gil-Pérez (2005); Libâneo (2010); Moreira (2012); Santos (2012); Nóvoa (2014); Freire 

( 2003; 2015).  

Evidenciamos, ainda, que nos alicerçamos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 2004), nas Diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia (BRASIL 2005, 

2006), nos PCN de Ciências da Natureza (2001) e no Projeto Político-Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da UEA (2008). 

Este diálogo com os teóricos que pesquisam e direcionam o Ensino de Ciências na formação 

inicial no Curso de Pedagogia nos possibilitou procurar responder algumas indagações acerca desta 

formação como: De que forma o Ensino de Ciências enquanto componente curricular é 

desenvolvido na formação dos pedagogos?   

Deste modo, essa pesquisa de modo geral teve como objetivo compreender os limites, 

desafios e possibilidades do Ensino de Ciências no Curso de Pedagogia da Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA) na perspectiva de formação para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

refletindo sobre os caminhos evidenciados no Ensino Superior, buscando um ensino de ciências nos 

anos iniciais voltado para a formação de sujeitos que não somente reproduzem, mas também 

criticam, refletem e reconstroem a realidade existente. 

Os saberes na formação inicial transformam-se em orientações para o Ensino de Ciências no 

curso de Pedagogia e assim provocam o diálogo entre os saberes aprendidos na escola e na 

universidade, fazendo-nos indagar como vem ocorrendo e que diferença a graduação está trazendo 

para a vida acadêmica e profissional dos estudantes do nível superior, não apenas para o 

entendimento da profissão que escolheram como também para o seu aprimoramento. 
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O CURRÍCULO NO CURSO DE PEDAGOGIA: PERSPECTIVAS QUANTO AO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Ao refletirmos acerca de como o curso de Pedagogia vem direcionando o Ensino de 

Ciências, principalmente para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, não podemos 

deixar de nos vermos refletidos nestas discussões. Frente a isto, é impossível falarmos do Ensino de 

Ciências nos anos iniciais sem questionarmos e refletirmos sobre o professor e sua formação inicial, 

pois caso este profissional não tenha sido instigado a pesquisar, questionar e produzir 

conhecimento, ou seja, não adquiriu um espírito científico, como poderá fazer isso com seus 

educandos?  

Libâneo (2001) nos levará a refletir acerca do conceito de formação inicial e das 

transformações sociais tão almejadas, bem como, a responsabilidade do professor,  

a formação inicial visa a propiciar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

requeridas para levar adiante o processo de ensino e aprendizagem nas escolas [...] a 

elevação da qualidade da formação pode ser a garantia da recuperação do significado 

social da profissão, pois, apesar dos problemas, os professores continuam sendo os 

principais agentes de formação dos alunos e, portanto, a qualidade dos resultados de 

aprendizagem dos alunos é inseparável da qualificação e competência dos professores 

(p. 63 e 65). 

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2009), a formação direcionada para os futuros 

professores de ciências não é adequada. Ela precisa orientar o trabalho docente de forma funcional e 

efetiva, de maneira que transforme suas concepções iniciais, suas ideias baseadas em senso comum 

em argumentos científicos e o maior obstáculo é o fato de que muitos profissionais sequer percebem 

isso.  

Em um país no qual a Educação como um todo vem sempre em último lugar, não havendo 

investimentos em Laboratórios de Ciências ou em quaisquer outras formas de se ensinar Ciências 

limitando, assim, os estudantes aos muros da sala de aula, não é de nos espantar o nível de 

conhecimento científico que muitos deles mostram até mesmo no Ensino Superior.  

Diante disso, Saviani (2015) ainda reforça que a Educação desempenha um papel 

importantíssimo nessas mudanças sociais tão almejadas, não podendo deixar escapar a oportunidade 

histórica que uma fundamentação teórica voltada para uma ação transformadora pode acarretar e o 

papel da Pedagogia torna-se essencial, pois qualquer ação educativa necessita de uma ação 

pedagógica que possua uma consciência da realidade. 
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Acreditamos, então, que um olhar mais crítico pode ser estendido para com a maneira como 

vem sendo desenvolvido o Currículo da formação inicial nos cursos de Pedagogia para o Ensino de 

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental a fim de entendermos seus limites, procurando 

superá-los enquanto desafios e buscando possibilidades que nortearão este ensino.  

Pimenta (2012) também tece críticas acerca da formação do professor, no que se refere ao 

abismo imposto entre teoria e práxis educacional, quando reitera que é necessário que o professor 

aprenda que os conhecimentos aprendidos nas universidades são teórico-práticos, em outras 

palavras, são indissociáveis, e cabe à própria academia ensinar o futuro egresso a fazer a ponte entre 

os conhecimentos teóricos e a realidade encontrada ao longo de sua vida profissional, isto sem 

esquecer-se do próprio interesse do acadêmico. 

Investir na formação do professor é o primeiro passo para se alcançar esta humanização dos 

educadores de uma forma que se torne real e permanente. Ao ratificar isto Freire (2003) nos leva a 

refletir que é impossível uma educação de qualidade acontecer eficazmente sem os compromissos 

legais que tornem obrigatório o investimento por parte do governo na formação dos profissionais da 

educação. Sem que haja a mínima preocupação com o tipo de profissional egresso dos cursos de 

Pedagogia.  

A formação do Espírito Científico dos professores como objeto de preocupação na formação 

inicial do professor torna-se urgente, uma vez que, fica quase impossível falarmos de educação 

científica para os estudantes, se seus professores não tiverem tido a oportunidade de obterem esta 

mesma cientificidade em sua formação. Entretanto, sabemos também que há obstáculos que acabam 

impedindo a formação do espírito cientifico destes profissionais.  

Perceber que um Ensino de Ciências bem direcionado no Curso de Pedagogia refletirá no 

desenvolvimento de professores que se veem como verdadeiros cientistas da Educação. A partir 

destas discussões sobre o Currículo da formação inicial dos professores na Pedagogia para o Ensino 

de Ciências e que é base desta pesquisa, a seguir entenderemos os caminhos tomados por esta 

pesquisadora para responder a problemática apresentada dentro desta temática. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No processo desta pesquisa, procuramos verificar como está acontecendo a formação inicial 

dos estudantes do curso de pedagogia da UEA no que tange ao Ensino de Ciências, mostrando 
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caminhos para refletirmos sobre a trajetória do próprio curso, seus objetivos e contribuições para a 

sociedade quanto à prática deste ensino nos anos iniciais. 

Com o intuito de respondermos ao problema dessa pesquisa e alcançarmos o objetivo geral 

foi que definimos as questões norteadoras que orientaram os objetivos específicos, bem como, os 

instrumentos e técnicas de coleta de dados importantes para a pesquisa.  

A segunda questão norteadora da dissertação indaga: De que forma o Currículo é 

desenvolvido no processo da disciplina na formação dos estudantes para o Ensino de Ciências nos 

anos iniciais? E tem como objetivo específico verificar o desenvolvido do Currículo no processo da 

disciplina na formação dos estudantes para o Ensino de Ciências nos anos iniciais. 

Direcionamos o estudo em uma perspectiva dialética no diálogo com as realidades, com seus 

conflitos, contradições e assim, conseguir que os resultados possam acarretar em reflexões sobre os 

fatos estudados. É importante reiteramos que a dialética preocupa-se com a totalidade que circunda 

os fatos e não somente com os fatos em si, então, o Ensino de Ciências, que foi objeto de estudo 

dessa pesquisa no Curso de Pedagogia UEA foi refletido dentro de todo o seu contexto, sejam, eles, 

administrativos, pedagógicos, políticos e, quaisquer outros, que se mostraram pertinentes ao seu 

desenvolvimento.  

A partir deste método de pesquisa fizemos uso de uma abordagem qualitativa sendo 

realizada a partir de uma pesquisa de campo, uma vez que fomos até o lócus do fenômeno para 

perceber a realidade e suas demandas. De acordo com Creswell (2010) o pesquisador analisa, a 

partir do ponto de vista dos participantes, o entendimento acerca dos fenômenos, estudando os 

grupos que compactuam com esta determinada cultura, observando seus comportamentos, 

descrevendo-os. 

O tipo de pesquisa escolhida foi a Participante que, para Severino (2007), é aquela em que o 

pesquisador compartilha do cotidiano dos sujeitos da pesquisa, vivenciando seus fenômenos, suas 

ações, mas sem interferir diretamente sobre elas. Para alcançarmos os objetivos específicos e 

respondermos às questões norteadoras utilizamos como técnicas: as observações registradas durante 

as aulas desenvolvidas na disciplina Metodologia do Ensino e Aprendizagem das Ciências da 

Natureza. O tipo de entrevista coletiva também chamada de Grupo Focal foi direcionado para os 

estudantes de Pedagogia e sua organização deu-se em dois momentos: Em 2015, ao final do 8º 

Período e em 2016, ao final do 9º Período. 
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As entrevistas individuais foram realizadas no segundo semestre de 2016, ambas em 

outubro, em semanas distintas. A primeira foi realizada com a professora que desenvolveu a 

disciplina Metodologia do Ensino e Aprendizagem das Ciências da Natureza, da qual participamos 

em 2015. A segunda entrevistada foi a Coordenadora do Curso de Pedagogia que foi eleita no 

segundo semestre de 2015.  

Ao término dos procedimentos de coleta de dados, a sistematização e análise completa 

efetivaram-se com base no material registrado das observações, entrevistas e grupo focal. Vale 

ressaltar que a análise não começou neste momento, pois durante a coleta iniciávamos uma pré-

análise, inclusive na primeira fase do grupo focal ela se fez necessária, pois para uma segunda etapa 

os dados da primeira precisavam estar sistematizados e pré-analisados, conforme mostraremos 

abaixo. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste ponto da pesquisa, mostraremos a análise dos dados mediante as reflexões sobre o 

Ensino de Ciências, tendo por base as concepções dos sujeitos que fizeram parte desta pesquisa, o 

Currículo do curso de Pedagogia e o Ensino de Ciências enquanto componente curricular, passando 

por esferas mais amplas da Educação que são as políticas públicas. 

 Nesta categoria buscamos responder à segunda questão norteadora, mostrando de que forma 

o Currículo é desenvolvido no processo da disciplina no curso de Pedagogia, na formação dos 

estudantes para o ensino de ciências nos anos iniciais. Para tal, trazermos um conceito de Currículo 

de acordo com Moreira (2012) que servirá de base para as nossas discussões, a saber: 

[...] não há consenso em relação ao que se deve entender pela palavra currículo [...]. 

Dentre as definições existentes, ressalto algumas. Conhecimento escolar e experiência 

de aprendizagem representam os dois sentidos mais usuais da palavra currículo, desde 

sua incorporação ao vocabulário pedagógico. No primeiro sentido, que também é 

dominante ao longo dos tempos, o currículo é visto como o conhecimento tratado 

pedagógica e didaticamente pela escola e que deve ser aprendido e aplicado pelo aluno 

(p. 11-12). 

Neste sentido, uma vez que o currículo envolve o conjunto dos conhecimentos didático-

pedagógicos desenvolvidos pela instituição de ensino, então, entendemos que a mesma premissa se 

aplica ao componente curricular do Ensino de Ciências desenvolvido na formação inicial com os 

estudantes de Pedagogia. 
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 Um limite mostrado durante as entrevistas provém da fala dos próprios estudantes que nos 

leva a refletir sobre o hiato existente entre a formação inicial e as aulas de Ciências desenvolvidas 

nas escolas.  

Estudante I: Eu vejo a questão da Universidade na formação dos professores dessa 

maneira: Aqui a gente vê muita teoria... É tudo muito lindo nos livros, nas leis... É 

tudo muito lindo... Mas, quando chega na sala de aula você se depara com inúmeras 

situações , com realidades que são diferentes tanto na escola como também dos 

próprios alunos, dos gestores, dos professores. 

A estudante possui a preocupação se os componentes estudados realmente contemplarão a 

realidade proveniente das escolas, mesmo ela percebendo que são multivariadas. Notamos, porém, 

que esta preocupação não parte somente dos Estudantes, se estendendo, inclusive, nas falas da 

Professora e da Coordenadora. 

Coordenação: Eu penso que esta formação precisa ser pensada, primeiramente, para 

que você analise certas situações que estão sendo desenvolvidas, mas que não estão 

atendendo a necessidade. E este pedagogo em formação precisa vislumbrar tanto 

dentro como fora do currículo estas necessidades, através da Iniciação Científica ou 

outras pesquisas que pode desenvolver, ou até mesmo, extensão e pesquisa 

simultaneamente.   

Professora: Tornar o Ensino de Ciências não só agradável e lúdico, pois costuma ser 

só esta proposta dele ser agradável e lúdico, mas que seja realmente contemporâneo, 

atuante, dentro do contexto problemático em que a escola está. 

O diálogo entre os três sujeitos nos leva a pensar se realmente o Ensino de Ciências dentro 

do Curso de Pedagogia da UEA está refletindo com os estudantes as problemáticas presentes no 

contexto da escola dos anos iniciais e os conhecimentos construídos ao longo da formação em sua 

atuação profissional.  

Em nossos destaques nos objetivos específicos expressos pelo PPC da Pedagogia refletimos 

sobre uma preocupação acerca da aproximação das teorias estudadas com as múltiplas realidades 

que os estudantes enfrentarão, propondo momentos de reflexão constantes. Outro destaque nos 

mostra que as palavras teoria e prática, mais uma vez, encontram-se separadas e imbricadas nestas 

reflexões está a preocupação em diversificar a didática do curso, fundamentados em princípios 

como o da Interdisciplinaridade. Nas palavras de Sacristán (2000) evidenciamos o quanto é 

importante que estudantes e professores entendam os conceitos de teoria e prática para que isso 

reflita em sua atuação profissional. 
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A prática tem uma existência real que uma teorização deve explicar e esclarecer. O 

currículo acaba numa prática pedagógica [...] Ao reconhecer o currículo como algo 

que configura uma prática, e é, por sua vez, configurado no processo de seu 

desenvolvimento, nos vemos obrigados a analisar os agentes ativos no processo. (p. 

165). 

Em ambas, existe uma da grande preocupação pelo fato do Ensino de Ciências ser posto de 

lado em detrimento de outras disciplinas como Português e Matemática, o que nos leva a refletir 

sobre a importância que a Interdisciplinaridade tem na formação inicial, pois a partir dela podemos 

vislumbrar as possibilidades mais do que evidentes do desenvolvimento de práticas 

interdisciplinares que englobem não somente o ensino de ciências, mas as demais áreas. A 

interdisciplinaridade ainda se configura como um desafio para estudantes e professores.   

Estudante I: A nossa vivência no Ensino de Ciências foi fragilizada... Foi fraca... 

Muitas das vezes, o professor não leva práticas diferenciadas do Ensino de Ciências 

porque na Universidade não foi trabalhado isso. Como é que eu vou dar uma aula 

exploratória pra uma criança, se essa aula que eu poderia ter na Universidade pra me 

mostrar caminhos, eu não tive... 

As palavras da estudante refletem a falta de práticas interdisciplinares mais evidentes. Em 

outras palavras, apesar de termos atividades interdisciplinares sendo trabalhada no currículo da 

formação inicial dos estudantes, ela ainda se mostra tímida dentro do Curso, sendo realizada a partir 

de atividades isoladas. 

Moreira (2012) nos leva a refletir sobre o modo como a interdisciplinaridade vem sendo 

posta por muitos como a “tábua de salvação” dos problemas enfrentados dentro do currículo. Não 

refutamos, com isso, a importância que a interdisciplinaridade tem no auxílio de problemas do 

currículo, principalmente o de Pedagogia que é tão variado em áreas e dimensões, porém também 

não podemos enxergar na interdisciplinaridade a vertente que irá acabar com todos os problemas da 

escola ou da própria Pedagogia.  

A dicotomia entre o que estudamos na formação inicial e a transposição para a realidade em 

que atuamos ou atuaremos ainda se configura como um campo vasto de discussão e o Ensino de 

Ciências sem dúvida é uma das áreas que mais requereria uma reformulação no curso de formação 

para os professores que atuarão no ensino básico.  

 No diálogo das estudantes, podemos vislumbrar que essa possibilidade está sendo posta em 

prática no Ensino de Ciências no Curso de Pedagogia, levando-os a refletir sobre outros caminhos 
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para este componente curricular em sua futura atuação profissional, retirando de metodologias 

como o uso do laboratório e as experiências científicas o status de imprescindíveis para a efetivação 

deste ensino. 

 Terán e Santos (2013) ressaltam o quanto é importante que durante a formação inicial dos 

estudantes de Pedagogia a temática do trabalho em espaços não-formais seja amplamente discutida, 

pois, por se tratar de um campo imbricado na Educação em Ciências, eles, os pedagogos já em 

atuação raramente tiveram a oportunidade de dialogar sobre este assunto, pois os cursos de 

Pedagogia tendem a não se aprofundar nesta temática. 

 Este tipo de ação dentro do currículo do Curso, não somente nos mostra outras 

possibilidades metodológicas para o Ensino de Ciências, mas também incentiva a pesquisa, a 

investigação, a reflexão crítica das realidades que estão fora da instituição.    

 Nóvoa (2011) nos chama a atenção que há muito tempo se pede um diálogo mais acirrado 

acerca das chamadas Ciências da Educação, pois sua desvalorização se remonta há décadas. O 

pedagogo se forma em várias Ciências e, ao mesmo tempo, não tem formação em nenhuma, ele é 

meio historiador, geógrafo, matemático, cientista, afinal, ele é professor de quê? Ficamos a cargo de 

conviver com estas contradições referentes à nossa formação e, neste caso, nós, cientistas da 

educação, buscamos, diante de uma atitude defensiva, construir uma identidade ainda não definida 

sobre qual Ciência a educação é responsável. 

O ensino e o currículo como partitura do mesmo, estão historicamente localizados, são 

atividades sociais, tem um caráter político, porque produzem atitudes nos que 

intervém nessa prática; é problemático, em suma [...] A política do Currículo é um 

condicionamento da realidade prática da Educação que deve ser incorporada ao 

discurso sobre currículo[...] A ordenação do currículo faz parte da intervenção do 

Estado na organização da vida social (SACRISTÁN, 2000, p. 107-108).   

Romper com estes desafios do Currículo do Curso de Pedagogia e que interferem no 

componente curricular do Ensino de Ciências nos direciona a uma reflexão sobre a importância de 

um redirecionamento no Currículo do Curso de Pedagogia, não somente o voltado para o Ensino de 

Ciências, mas sim, para qualquer área trabalhada nesta formação inicial. 

CONCLUSÕES 

 O desenvolvimento desta pesquisa nos proporcionou vários olhares acerca da formação 

inicial do Currículo do Ensino de Ciências no Curso de Pedagogia, bem como as preocupações 
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concernentes deste campo do saber, não somente na universidade, mas principalmente, em sua 

intermediação junto aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Como limites, os resultados mostraram que ainda há concepções de Currículo restritas aos 

conteúdos ou a uma disciplina; a dificuldade dos estudantes em compreenderem que a 

interdisciplinaridade é uma realidade em sua formação inicial; a restrição didática e metodológica 

que é atribuída a esta área quando apenas as aulas em laboratório e as experiências científicas eram 

consideradas como sinônimo de um Ensino de Ciências de qualidade. Estes limites configuraram-se 

em desafios que o Ensino de Ciências vislumbra caminhos para superar. 

 As possibilidades perpassaram pela ampliação do conceito de Ensino de Ciências para além 

de uma única disciplina ou disciplinas: A efetivação de outras práticas interdisciplinares no Ensino 

de Ciências, além do planejamento coletivo e do projeto Interdisciplinar que fazem parte do 

Currículo do Curso. A pesquisa apresentou o desenvolvimento das aulas em espaços diferentes dos 

institucionalizados como mais uma alternativa para esta área. 

 Os limites, desafios e possibilidades para o Ensino de Ciências nos anos iniciais que foram 

analisados nesta pesquisa, configuram-se como desafios a serem superados pelo coletivo que 

constitui esse curso. Estas reflexões apresentadas por esta pesquisa nos impelem a entendermos que 

o Ensino de Ciências para os anos iniciais requer estudantes de Pedagogia que desenvolvam um 

espírito científico, crítico e reflexivo, pois, sem isso, estamos fadados a um ciclo que começa com 

professores que são meramente reprodutores do conhecimento e que, por conseguinte, não 

estimularão os estudantes a perceberem-se como cientistas da educação.   
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Resumo 

O artigo é originado de pesquisa intitulada limites e possibilidades do currículo na formação dos 
professores no ensino de ciências  do Programa de  Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na 
Amazônia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e teve por objetivo compreender os limites 
e possibilidades do currículo do Ensino de Ciências na formação de professores para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental. A formação dos futuros professores tem se mostrado alvo de discussões e 
debates no que se refere aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos procedimentos metodológicos 
trabalhamos numa abordagem qualitativa de investigação. O tipo de pesquisa apresentada é a 
participante, com as técnicas de observação da disciplina Metodologia do Ensino e Aprendizagem das 
Ciências da Natureza, entrevistas semiestruturadas com a professora da disciplina e com a 
coordenadora do Curso, além de Grupo Focal com os estudantes finalistas da Pedagogia. Os resultados 
da análise mostraram os limites nas concepções que ora eram restritivas quanto ao Ensino de Ciências, 
limitando a um único componente curricular, ora viam em uma esfera de investigação, reflexão e como 
elemento de soluções de problemas sociais, evidenciando a ausência de políticas públicas que 
corroborem com o tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão. Tais limites configuram-se como desafios a 
serem superados pelo coletivo que constitui esse processo formativo de estudantes de pedagogia que 
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precisam desenvolver um espírito científico, crítico e reflexivo. Portanto, entendemos que esta área do 
conhecimento possui limites, desafios e possibilidades que vão muito além de um componente 
curricular, abrindo caminhos para outras indagações que fazem parte do Currículo da Formação Inicial 
dos professores e, consequentemente, do Ensino de Ciências, entendendo que acreditar que um 
professor pesquisador, reflexivo e crítico não nasce pronto, mas pode ser desenvolvido a partir de sua 
formação. 

Palavras-chave: Formação de professores; Currículo; Ensino de ciências; Curso de Pedagogia. 

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

Monica Silva Aikawa – UEA  

Lucinete Gadelha da Costa – UEA 

INTRODUÇÃO 

Em minhas experiências profissionais na educação básica da escola pública, assim como 

minha vivência de estudante, sinto a ciência apoiada em memorizações de conceitos e realização de 

exercícios repetitivos. Isso conversa com a história do ensino de ciências em que veem buscando a 

superação deste paradigma.  

Nesta vivência pessoal e profissional, observo o ensino de ciências marcado nos currículos 

prescritos em todos os níveis de ensino, com habilidades e competências específicas a serem 

desenvolvidas numa determinada carga horária mínima exigida por série. Contudo, as falas 

informais disseminadas fora e até dentro da escola, é que na educação infantil não há ciências e nem 

precisa ser trabalhada, pois é complicada para as crianças.  

No início do mestrado, buscamos pesquisas em educação e ensino sobre as categorias 

educação em ciências e educação infantil, o distanciamento entre ambas também é percebido visto 

que até a conclusão desta pesquisa, encontramos 1 (uma) tese e 3 (três) dissertações. 

Assim, as discussões na área de educação em ciências envolvendo a educação infantil são 

incipientes e as pesquisas em educação infantil pouco evidenciam questões de educação em 

ciências. Portanto, o objetivo foi investigar a educação em ciências no currículo da educação 

infantil e para isso nos apoiamos na abordagem qualitativa de pesquisa em educação.  

Começamos apontando as compreensões de educação em ciências Barzin (1998) quando 

discute a necessidade da reaproximação entre ciência e cultura, busca da destituição da cultura da 

exploração, pois a ciência possui uma função libertadora da educação. Cachapuz (2011) retrata esta 

vivacidade da ciência e ressaltam o objetivo da educação em ciências como a formação científica do 

cidadão frente aos problemas da contemporaneidade.  
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Krasilchick e Marandino (2007) entendem a educação em ciências como a área de estudos 

abrangentes às pesquisas em ciências e à promoção do acesso ao conhecimento científico, para a 

mudança social. E Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Carvalho e Gil-Pérez (2011) tratam 

da necessidade da renovação do ensino de ciências a partir do próprio processo formativo dos 

sujeitos, bem como sua participação social e articulação entre os diversos tipos de conhecimentos.  

Apoiadas nesses entendimentos sobre educação em ciências, ressaltamos neste trabalho as 

características fundamentais do desenvolvimento curricular da educação infantil e sua relação com 

a educação em ciências.  

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Começamos esta escrita esclarecendo a ideia de currículo em movimento, em construção, 

em desenvolvimento, uma organização curricular sempre em processo construída, elaborada e 

vivenciada coletivamente por e com os sujeitos. Logo percebemos que este currículo apresenta 

princípios que o distingue dos demais níveis de ensino. 

Caminhada, trajetória, percurso, direção de um processo de produção de saberes, com 

empreendimento de crianças e professores é como Craidy e Kaercher (2001) consideram o currículo 

de educação infantil. E este não se constitui de conhecimento preexistente/ prescrito, porém emerge 

da atuação de crianças e docentes na interação educacional, construindo uma experiência curricular. 

Kuhlmann (2003) ressalta a necessidade de este currículo considerar a criança como partida 

e chegada para as ações pedagógicas para o conhecimento/ampliação de um mundo submerso em 

afetividade, (des)prazer, fantasia, poesia, ciências, brincadeira, movimento, linguagens, matemática. 

E assim também, Oliveira (2005) descarta o currículo de educação infantil como elemento 

predeterminado e o compreende como uma obra aberta, criativa e efetivada o coletivo conforme a 

situação educativa. O que gostaríamos de enfatizar é o currículo tratado aqui precisa seguir na 

perspectiva de inteireza da criança, agregando uma didática ao ideário pedagógico desenvolvedor 

de potenciais, de protagonismos, de expressões (ANGOTTI, 2010). 

Estas ideias de organização curricular para a infância indicam o caminho para a construção 

de um currículo integrado, baseado em experiências, tendo a criança como sujeito durante o 

processo e ao mesmo tempo, o centro das ações pedagógicas. Estas ideias curriculares para as 

crianças pequenas vêm se construindo historicamente e hoje há questões chave para que esse 

currículo seja real: educação e cuidado, interações e brincadeiras. 
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Sobre educação e cuidado, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEIs) as trazem como uma das funções pedagógicas da instituição de educação infantil: “I - a 

educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo 

educativo” (BRASIL, 2009, p. 2). O termo indissociável vem na intenção de sanar a dicotomia 

arquitetada entre estes dois termos, antes ligados a assistencialismo social e antecipação da 

escolarização nos jardins de infância. 

Religando educação e cuidado na legislação, Oliveira (2010) discute esta mesma questão 

com o trabalho pedagógico organizado com cuidar e educar integrados, com a criação de um 

ambiente em que a criança se sinta segurança, satisfação, acolhimento de seu modo de ser, 

expressar suas emoções/sentimentos e lidar eles, entre outros elementos. 

Em poucas palavras: na condição de educar, estamos cuidando e se pretendemos cuidar, 

estamos educando. E para corroborar com esta compreensão, o trabalho pedagógico pode ser 

organizado por meio de interações e brincadeiras. 

Kuhlmann (2003) destaca a interação como o terreno onde a criança se desenvolve. 

Semelhante a esse entendimento, Craidy e Kaercher (2001) afirmam que os processos interativos 

com as crianças incluem brinquedo e brincadeiras, pois com eles a criança sonha, imagina e fantasia 

um mundo só. Desenvolvem, ainda, a afetividade, a sensibilidade, raciocínio, autoestima, 

pensamento e linguagem.  

Oliveira (2005) critica a busca de um ambiente de silêncio e obediência e engrandece 

experiência com situações de alegria, ocupações e disposição à interação, que reflitam contextos 

sociais. 

Interações e brincadeiras são entendidas nas DCNEIs como eixos norteadores da prática 

pedagógica na educação infantil e não pode confundir-se com um processo escolarizante da 

infância. E quanto mais a criança for imersa em multiplicidade de situações passiveis de 

significado, de construção de sentidos e visões de si e do mundo, mais estamos colaborando com a 

formação/desenvolvimento por parte da criança. 

Para as DCNEIs (BRASIL, 2009) a base de construção para o desenvolvimento infantil vem 

do conjunto de experiências vivido pela criança, pois ela age, negocia e cria. Nas interações e 

brincadeiras a criança “experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para o outro. 

Ela cria e recria, a cada nova brincadeira, o mundo que a cerca” (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 
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104). A brincadeira se torna uma forma de linguagem da criança, utilizando-a para compreensão e 

interação consigo, com o outro e com o mundo.  

Juntamente com os brinquedos, surge o jogo, que para Kishimoto (2008) é resultado do 

sistema linguístico em determinado contexto social, sistema de regras ou objeto. A diferença entre o 

brinquedo e o jogo se dá pela relação com a criança, o brinquedo por sua ausência de regra se 

transforma em material estimulante ao imaginário infantil.  

Kishimoto (2008) ressalta ainda que a brincadeira é a ação desempenhada pela criança ao 

concretizar as suas ideias na brincadeira ou no jogo, ao mergulhar na ação lúdica. A autora enfatiza 

que esse movimento da criança é lúdico em ação, pois não foi algo indicado pelo docente, mas 

criado pelo imaginário da criança e tornou-se prazeroso para ela. Ou seja, brinquedo e brincadeira 

se relacionam diretamente com a atuação da criança, com suas ações e não pode mais ser 

confundido com jogo ou lúdico. 

Um ponto também importante sobre este currículo é destacado por Oliveira (2010), quando 

afirma que as atividades das crianças precisam superar a mera incorporação passiva dos 

conhecimentos. Há toda uma singularidade, perspectiva, sentidos e linguagens da criança ao 

explicitar suas experiências, que não podemos mais continuar limitando-as por grades curriculares. 

Todo o processo educativo precisa respeitar as características da criança e para isso não há 

receita. O que há são as teorias de aprendizagem e de desenvolvimento humano, teorias 

pedagógicas e concepções de currículo, assim como uma didática de educação infantil que conceba 

o contexto histórico social e cultural da comunidade escolar e da criança como eixo condutor do 

trabalho pedagógico.  

Em vez de um método único de ensino, baseado em um processo cognitivo que se 

julga perfeito, homogêneo e irreversível, propomos o encorajamento da familiaridade 

das crianças com novas situações, [...] espaço de participação amplo e diversificado 

(OLIVEIRA, 2005, p. 171). 

A centralidade das ações pedagógicas precisa ser a criança em toda amplitude dos sentidos e 

significados do termo criança. Brincar-interagir se associa à inseparabilidade do educar-cuidar e as 

instituições educativas públicas são meio para a efetivação dessa formação infantil a partir das 

experiências, construindo espaços de cuidado em todos os momentos educativos.  

Frente a esta organização curricular, suas características e especificidades guiaram a busca 

de suas relações com a educação em ciências.  
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na introdução deste artigo, apresentamos alguns entendimentos sobre educação em ciências 

e retomamos a compreensão de que ela encara o aprendente como sujeito do conhecimento e o 

percebe como sócio-histórico, busca vincular a ciência à sua realidade, ao contexto social. O 

objetivo desta educação em ciências é expandir a apreensão dos conceitos clássicos para a 

construção de novas pesquisas com apropriação da realidade educativa brasileira. 

O foco da educação em ciências é o mesmo da escola, a aprendizagem. Para tanto, a escola 

precisará adequar a linguagem científica à linguagem utilizada pela sua comunidade, para aos 

poucos familiarizar-se com a primeira e articular os conteúdos curriculares à resolução de 

problemas reais, conforme indicam os autores em questão. Alguns reconhecem esse movimento 

como uma das fases da transposição didática (CHEVALLARD, 1991). 

Podemos dizer que a educação em ciências converge ao saber pensar, argumentar, criticar, 

(re)agir, (re)construir saberes conforme a dinâmica do mundo, das realidades e assumir o 

conhecimento como transitório, discutível e mutável.  

A escolha pelo termo educação em ciências vem do fato deste ser mais amplo e engloba 

significados de ciências, alfabetização científica e ensino/aprendizagem de ciências e pesquisa. 

Desse modo, articula-se com o currículo da educação infantil.  

Somando aos autores apontados na introdução, seguimos com autores de educação infantil. 

Iniciamos com Rosa (2001) que apresenta a ciência integrada às demais áreas do saber escolar, pois 

possibilita a exploração de mundo pelas crianças. A autora esclarece que o planejamento de ações 

pedagógicas com as ciências precisa “criar oportunidades para que as crianças interajam com 

diferentes materiais e expressem suas concepções, representações e hipóteses explicativas” (2001, 

p. 153).  

Para tanto, sugere a abordagem por temas, com aproximação da linguagem científica à 

linguagem da criança, com práticas pedagógicas com jogos, faz-de-conta, literatura, imagens, de 

modo que amplie os saberes das crianças e reestruture permanentemente o pensamento. 

Barbosa (2008, p. 19) destaca que “a aventura da ciência está onde a razão entra em 

confronto com o imaginário, com o estético, com o não-racional, isto é, com tudo aquilo que é 

(des)conhecido, abrindo, assim, novos sentidos, caminhos e idéias”. Essa visão de ciências para 

criança pequena levantada pela autora pode gerar crítica, autocrítica e novos sentidos, caminhos de 

uma prática educativa da e na escola. 
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Para Arce, Silva e Varotto (2011), as crianças ampliam sua compreensão do mundo e de si 

mesmas com o contato com as ciências e com isso, as crianças podem construir seus caminhos para 

o pensamento imaginativo, disciplinado e investigativo, colaborando com a formação do 

pesquisador.  

As crianças de educação infantil estão iniciando sua jornada na escola, no mundo, na vida e 

tudo as encanta, sua curiosidade e a vontade de conhecer as movem. Podemos dizer que a aprender 

ciência neste nível de ensino “é apropriar-se de uma forma de pensar e posicionar perante o mundo, 

ao mesmo tempo nos descobrimos e descobrimos o mundo em que vivemos” (ARCE, SILVA e 

VAROTTO, 2011, p. 20). 

A ciência da descoberta e da expressão do pensamento da criança pequena sobre do mundo é 

a ciência que buscamos na educação infantil e segue as perspectivas educação em ciências. Diante 

desses aspectos, percebemos uma aproximação entre a organização curricular da educação infantil e 

educação em ciências, ambas consideram a criança como sujeito sócio-histórico, produtora de 

cultura, aprendente e por desenvolvê-la em seus diversos aspectos. Entretanto, nos perguntamos 

como isso vem se expressando nas DCNEIs? 

ESPAÇO DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NAS DCNEIS 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil regulamentam uma dimensão 

mais geral para as ações com o referido nível de ensino. Este marco regulatório da educação infantil 

se caracteriza como direcionador para elaboração de propostas pedagógicas e normatiza critérios de 

garantia da função sociopolítica e pedagógica para a primeira etapa da educação básica. 

Traz em seu bojo uma perspectiva pedagógica de direcionamento das ações dos 

profissionais envolvidos no educar e cuidar das crianças pequenas, alicerçado no eixo norteador 

interações e brincadeiras. 

Expressam, principalmente, uma concepção de currículo como trajetória de exploração e 

partilha de saberes numa determinada cultura com atividades diversificadas (OLIVEIRA, 2005, 

2010). Para a educação infantil, se anexa à cultura da infância, com suas especificidades e 

características. 

Esta integração de concepção pedagógica de educação infantil aos documentos norteadores 

para as crianças pequenas é um ganho para a formação das crianças pequenas. Isto pode ser 

considerado um resultado do processo de discussão de técnicos, pesquisadores e representantes de 
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movimentos sociais que lutam pela educação da criança pequena. Oliveira (2010, p.1) reforça a 

validade das DCNEIs, pois “foram elaboradas a partir de ampla escuta a educadores, movimentos 

sociais, pesquisadores e professores universitários”. 

Este movimento de agregar pesquisas atuais e as bandeiras de luta dos movimentos sociais 

em prol da educação da infância supera o horizonte de políticas de governo e cresce o mérito do 

documento como política de estado, materializando sua função social e científica. 

A publicação das DCNEIs acontece em dezembro de 2009, se articulam com as Diretrizes 

Nacionais para Educação Básica, possuem força de lei e direcionam a reestruturação de propostas 

pedagógicas de educação infantil em instância nacional. 

Iniciando sua análise a luz de compreensões de educação em ciências, seu Art. 3º concebe o 

currículo da educação infantil como conjunto de práticas que buscam “articular as experiências e 

saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico” (BRASIL, 2009, p. 1). 

Este artigo declara uma perspectiva global de currículo, com vistas ao desenvolvimento 

integral da criança, além da religação/relação entre os conhecimentos, integralização de saberes, 

que aqui destacamos o patrimônio científico:  

O ensino de ciências na educação infantil acontece preferencialmente integrado às 

demais áreas de conhecimento, proporcionando, através dos conhecimentos 

acumulados das teorias, das metodologias e dos instrumentos da área, uma riqueza de 

possibilidades de exploração do mundo realizada pelas crianças (ROSA, 2001, p. 

153). 

Nunca se tratou de não ensinar ciências as crianças pequenas porque os conteúdos são 

difíceis. Ao contrário, as pesquisas em educação infantil já sinalizavam uma perspectiva de contato 

com os diversos saberes e da inteireza da criança, e sua riqueza de possibilidades para exploração 

do mundo por elas. E agora, as DCNEIs, com força de lei, vêm expressando este elemento da 

educação em ciências.  

O Art. 4º traz a criança como centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de 

direitos que vivencia “[...] observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009, p. 1).  

A discussão apresentada por Cachapuz (2011) afirma o desenvolvimento de programa de 

educação científica precisam entender o estudante como sujeito, como ator principal, como 
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construtor de seu conhecimento. Dessa forma, as DCNEIs possuem esta dimensão e sistematizam 

elementos da educação em ciências no direcionamento das propostas pedagógicas de educação 

infantil, como: observação, experiências, questionamentos, construção de conhecimentos, relação 

com a natureza, entre outros. 

Do Art. 7º apresentamos o trecho “convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas” (BRASIL, 2009, p. 2). O 

referido artigo expressa a participação ativa da criança em seu desenvolvimento e seu movimento 

construção de saberes e conhecimentos de diferentes áreas.  

Essa ampliação de saberes e conhecimentos em associação à palavra convivência nos remete 

Rosa (2001, p. 154) quando afirma que para construir conhecimentos, a criança precisa “agir, 

perguntar, ler o mundo, olhar imagens, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o que faz, de 

modo a reestruturar o pensamento”. Ao mesmo tempo, endentemos essas atuações como formas de 

construções de aprendizados próximos das construções da educação em ciências. 

Para finalizar a análise das DCNEIs, o Art. 9º legitima as práticas pedagógicas em 

experiências, nos eixos norteadores de interações e brincadeiras, atreladas a saberes voltados a 

educação em ciências: 

I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens [...]; 

VIII – incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza [...]; 

X – promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais (BRASIL, 2009, p. 4). 

Estes incisos colaboram com o que Cachapuz (2011, p. 33) chama de “imersão dos 

estudantes numa cultura científica” e salienta a expressão da criança, suas diversas linguagens, 

curiosidade, movimentos de exploração e questionamento sobre o mundo são fatores que podem 

contribuir para essa aprendizagem das ciências.  
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DCNEIs não são receituários de atividades com as crianças pequenas, ao contrário, 

ressaltam a competência técnica e a autonomia docente na didática com a criança pequena, abrem 

possibilidades de interações e brincadeiras, desde que apoiem o desenvolvimento da e com as 

crianças pequenas. 

As ciências na educação infantil são construídas na integralidade com os demais saberes e 

entendidas como parte do desenvolvimento infantil. E Rosa (2001, p. 163) afirma que possibilitam a 

“interação com diferentes materiais, a observação e o registro de muitos fenômenos, a elaboração 

de explicações, enfim a construção de conhecimentos e de valores pelas crianças”. 

De modo geral, as DCNEIs trazem elementos específicos para práticas pedagógicas de 

educação infantil e ao mesmo tempo há diversos elementos da educação em ciências presentes no 

decorrer de suas explanações de educação e cuidado com a criança pequena.  

SEGUINDO PARA CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão sobre a educação em ciências é fundamentada em ideias de reinserção do 

conhecimento científico como cultura e em práticas educativas reflexivas, em perspectivas de 

mudança da didática das ciências e sua necessária reformulação curricular.  

Percebemos como esta discussão é importante no âmbito da educação infantil, pois esta é a 

primeira etapa da educação básica na organização curricular do Brasil e engloba a educação da 

criança entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. A abordagem curricular deste nível de ensino se 

apoiada educação e cuidado, interações e brincadeiras, e, em experiências de formação desta 

criança enquanto sujeito sócio-histórico, cultural, em sua inteireza. 

Aqui não tratamos de considerações finais, pois expomos as ideias explicitadas nesta 

pesquisa e entendemos que esta discussão não é final, pois começamos um debate sobre as relações 

entre educação em ciências e educação infantil. 

Contudo evidenciamos as relações entre currículo de educação infantil e educação em 

ciências, assim como o espaço da educação em ciências no documento norteador nacional de 

educação infantil. Com a pesquisa, percebemos que as DCNEIs se aproximam dos aspectos da 

educação em ciências frente a formação para a cidadania, inserção do saber científico nos saberes 

escolares, visão de criança como aprendente, sócio-histórico e cultural e práticas com de temas de 

ciências no âmbito da educação infantil. 
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Esclarecemos que até o momento da conclusão desta pesquisa ainda não havia sido realizada 

a publicação da BNCC para educação infantil, portanto ela não foi tratada. 
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Resumo 

Este artigo é um dos resultados de uma pesquisa de mestrado da área do ensino de ciências e destaca as 
categorias currículo, educação infantil e educação em ciências. A relação com estes temas surgiu em 
minha vivência pessoal e profissional, pois passando pelo ensino de ciências como estudante pude vê-lo 
marcado por memorização de conceitos de modo desconexo e, como profissional pude perceber que 
este ensino pode acontecer de modo diferente, mais real e contextualizado. Quanto ao currículo de 
educação infantil, de um lado temos falas que enfatizam a não existência de ciências neste nível de 
ensino, e de outro temos este currículo fundamentado em experiências. Diante disso, o objetivo foi 
investigar a educação em ciências no currículo da educação infantil e para isso nos apoiamos na 
abordagem qualitativa de pesquisa em educação. Começamos anunciando que a educação em ciências 
investigada na pesquisa de mestrado foi entendida como reaproximação entre ciência e cultura, na 
função libertadora da educação, com uma formação científica do cidadão frente aos problemas da 
contemporaneidade, e, na ideia de reconexão entre os saberes. Diante disso, analisamos o currículo 
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prescrito da educação infantil, em especial as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, 
frente a essas perspectivas de educação em ciências. O texto foi organizado em três seções: Currículo 
de educação infantil, Educação em ciências na educação infantil e Espaço da educação em ciências nas 
DCNEIs. Entre os resultados destacamos a (re)existência das ciências na educação infantil seja em suas 
possibilidades curriculares reais e também no currículo prescrito em analise tendo a experiência como 
base para a atuação das escolas. 

Palavras-chave: Currículo; Educação Infantil; Educação em Ciências. 

SABERES TRADICIONAIS DE UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA INVISIBILIZADOS PELO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

Maria Valcirlene de Souza Bruce – SEMED/Parintins 

INTRODUÇÃO 

Uma das lições que podemos aprender com os estudos realizados em comunidades 

tradicionais de várzea é que as práticas do cotidiano fazem muito sentido e só podem ser 

compreendidas contextualizando a realidade, ou seja, nas construções históricas e culturais em que 

são geradas.  

Partindo desse pressuposto importa dar visibilidade ao contexto em que a pesquisa foi 

gerada, a fim de que os seus resultados possam ser compreendidos à luz e em articulação com o 

momento histórico da sua produção. 

Sob esse pensamento falo de minhas inquietações que deram origem a dissertação de 

mestrado intitulada Os saberes tradicionais locais como possibilidades de inserção no Ensino de 

Ciências da Escola Pedro Reis Ferreira em Parintins-Am. A pesquisa foi realizada com a 

participação dos estudantes de uma comunidade ribeirinha no amazonas frente ao currículo escolar. 

Essa relação com o tema se deu quando em minhas observações como professora em comunidades 

ribeirinhas de Parintins no Amazonas, constatei a pouca valorização que é dada pelo currículo 

escolar aos saberes locais dos estudantes. 

Desde então, fui desafiada a escutar esses alunos, os pais e o próprio professor e dessa forma 

atribuir significado e sentido ao verdadeiro papel da escola frente a esse problema tão perturbador 

aos olhos de quem chega e de quem vai embora sem poder fazer nada. 

Esses estudantes, assim como seus pais são aqueles em quem predomina a linguagem e a 

expressão dos seus devaneios, dialogam com os professores com pensamentos distintos dos deles e 

conhecem o seu mundo e vivem caminhando entre o eterno e o cotidiano. Reconhecem o seu lugar 
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de vivencia e realizam seus trabalhos e criam estratégias de sobrevivência diante das intempéries da 

natureza. 

UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO AMAZONAS: LOCAL DE VIVÊNCIA DOS 

ESTUDANTE 

A pesquisa foi realizada com os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Pedro Reis Ferreira, no Paraná do Espírito Santo do Meio, interior do município de 

Parintins no Estado do Amazonas. É uma área que durante o período da vazante do rio seus 

moradores pescam, cultivam e colhem as plantas de curto período como milho, feijão, melancia e 

criam seus animais como porcos, gado, galinhas, patos, entre outros animais domésticos. 

O período sazonal da enchente que inicia em meados de dezembro e finaliza em meados de 

julho, faz com que a vida dos moradores locais comece sofrer algumas interferências. Neste 

período, as plantações já devem ter sido colhidas porque as águas, sem pedir licença, invadem o 

solo, causando desmoronamento dos barrancos e consequentemente causam danos as plantações, às 

suas criações de animais, bem como algumas modificações ao seu modo de vida. 

Neste período, as aulas paralisam e seguem um calendário especial adaptado às questões 

climáticas locais. Desta forma as aulas iniciam no mês de agosto e encerram em abril do ano 

subsequente. Alguns professores durante a paralisação das aulas retornam para a cidade e outros por 

morarem na comunidade permanecem no local e somente voltam para suas atividades escolares 

quando o ano letivo inicia. 

Durante a subida da água do rio Amazonas, esses mesmos docentes acabam não percebendo 

os fenômenos que incidem durante esse período a partir da realidade local e acabam não 

enxergando as diversas experiências significativas, realizadas nas práticas do dia a dia dos 

estudantes, as quais deixam de ser abordadas no contexto de sala de aula. 

Passado o período sazonal da enchente a vida local volta ao seu cotidiano. Alguns 

moradores chamam esse momento de recomeço, pois assim que a água vai embora, os moradores 

voltam a plantar, os pescadores voltam a pescar e as escolas seguem suas atividades. A única 

prática realizada do dia a dia que perdura durante os dois períodos sazonais é o trabalho da pesca, 

por ser esta prática a que move sua sobrevivência.  
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O SABER TRADICIONAL DOS ESTUDANTES DA ESCOLA PEDRO REIS FERREIRA 

Ensinar é refletir as questões: Por quê? O quê? Para quem? Como se ensina? Essas questões, 

ao serem trabalhadas, podem ir ao encontro de que saber é fazer do ensino uma linguagem que 

facilite o entendimento do mundo pelos estudantes (CHASSOT, 2011).  

Esta discussão sobre ensino nos leva a uma reflexão a respeito da organização curricular em 

todas as modalidades de ensino, implementada nas escolas com finalidades que definem esse 

entendimento do mundo pelos estudantes a partir dos seus diferentes saberes que muitas vezes são 

considerados desvalorizados por alguns da comunidade cientifica como um saber menor.  

O saber dos povos das comunidades ribeirinhas nunca foi menor, apesar de ainda serem 

desvalorizados e desconhecidos, os povos que moram nesses locais possuem uma relação de 

proximidade com esses saberes na pesca, na agricultura, na coleta de produtos da floresta, pois são 

conhecimentos passados de geração em geração.  

Os moradores que residem nas comunidades ribeirinhas possuem uma larga afinidade com o 

local e nesta relação constroem esses saberes, que aos poucos estão sendo introduzidos na 

academia.  Para Levi Strauss (1978) o pensamento científico deve valorizar o saber primitivo, não 

como um saber menor, mas um saber diferente, pois parte do princípio de que existem muitas coisas 

que não se compreende, então não se explica coisa alguma. Desta forma, este mesmo autor pontua 

que a ciência nunca dará todas as respostas. 

Na Amazônia, as experiências e vivências do dia a dia dos estudantes da Escola Pedro Reis 

Ferreira são transformados em saberes que aparecem em seus discursos em sala de aula, 

principalmente quando discutem as estratégias para capturar os peixes. A pescaria é atividade 

principal do lugar por fazer parte da economia local.  

Os trabalhos que envolvem a pescaria partem de um saber tradicional que é passado de pai 

para filho. Neste contexto não somente confeccionam seus artefatos de pesca como a malhadeira, 

tarrafa, espinhel, caniço etc., mas também os manuseiam com facilidade. Essas experiências não se 

resumem apenas em confeccionar e saber manusear os artefatos de pesca, mas utilizam-se  dos 

saberes dos povos tradicionais para saber se vai chover ou fazer sol, se a cheia vai ser grande ou 

não, se a lua vai ser boa para pescaria ou não. 

Nessa relação de aproximação do homem com a natureza, os professores mesmo tendo 

formação em ciências, biologia, geografia, história, etc., encontram barreiras e dificuldades para 

desenvolver um trabalho docente voltado ao diálogo com os saberes dos estudantes, no sentido de 
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tornar as aulas mais contextualizadas. Muitas vezes, o professor não consegue conectar os seus 

saberes partindo dos saberes dos estudantes porque a visão do professor não faz a parte do processo 

de construção histórica dentro da realidade desses discentes. 

Em uma entrevista com a mãe de um dos estudantes para procurar entender se havia em 

algum momento haviam percebido que os saberes locais eram contextualizados em sala de aula, 

obtivemos a seguinte resposta: 

Eu digo que muitas coisas que a gente ensinou pra eles serviu até para os professores, 

porque teve um professor que disse pra ele assim: Os peixes morrem quando dá 

friagem porque a água fica quente embaixo. Aí ele disse: não professor, os peixes 

morrem porque a água fica fria, eles morrem gelados. E o professor teimou com ele 

dizendo que não era. Ele disse: Professor, o senhor não pesca, mas eu pesco com meu 

pai. Nós já cansamos de arpoar peixe em cima da água. Aí o professor disse: a água 

aquece, o aquecimento que dá embaixo o peixe morre em cima. E isso ficou em 

questão (MÃE DE ALUNO, 31 ANOS). 

O universo de saberes dos estudantes se configura com o que é observado e vivido por eles. 

Quando dizem que os peixes morrem na friagem porque a água fica fria embaixo, estavam 

questionando o que o professor detinha com a verdade. Houve nesta discussão um grande problema 

que foi a falta de compreensão entre os saberes. 

O professor não é o detentor do saber e nem faz parte dessa construção de saberes da 

realidade local. Os moradores das comunidades ribeirinhas pescam no inverno e verão e 

acompanham os fenômenos desde que eles existem. O estudante não precisa ler em livros para 

saber o que significa a friagem, terras caídas, piracema, entre outros fenômenos porque fazem parte 

do dia a dia deles. 

Nesta perspectiva, o professor precisa entender que nesses locais de vivencias o saber 

escolar precisa ser contextualizado dentro do mundo físico em que a criança vive e brinca, para que 

ela possa discutir os fenômenos que a cercam, buscando significados a partir da sua realidade 

ZABALA (1998) e CARVALHO (2009). 

Na relação entre estudantes, pais, escola e o espaço da sua vivência, os acontecimentos sobre 

pesca, plantações, terras caídas, alagações, entre outros, fluem todos os dias, principalmente com os 

eventos da cheia e da vazante, fatos que fazem parte da dinâmica dos fenômenos naturais no 

Amazonas, pois mesmo com a mudança sazonal do Rio Amazonas, esses sujeitos mantém, de 

maneiras diferenciadas, seus modos de produção, utilizando-se dos saberes. 
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Nesta relação entre professor e estudante, fica evidente que tanto o professor como o 

estudante  ficam invisibilizados pelo currículo escolar que se apresenta para os professores e 

estudantes através de uma proposta pedagógica de conteúdos pronta e acabada sem ao menos levar 

em consideração  os saberes dos estudantes, bem como o ambiente urbano ou rural em que as 

escolas estão inseridas. 

OS SABERES TRADICIONAIS DE ESTUDANTES RIBEIRINHOS INVISIBILIZADOS PELO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

A pesquisa com os estudantes do 6º ano do ensino fundamental foi realizada a partir das 

aulas de ciências naturais que ministrei enquanto professora na área de formação. Nos discursos dos 

estudantes foi possível observar que havia necessidade de compreensão da visão dos mesmos a 

respeito de suas aulas de ciência onde através de relatos de experiências emergia saberes locais que 

podiam ser vinculados aos saberes escolares. 

Esses relatos acabavam sendo desvalorizados pela nossa ignorância acadêmica que desviava 

um saber construído ao longo da vida desses estudantes, como um saber menor. Diante dessa falta 

de compreensão surge o questionamento: o que significa currículo escolar e qual sua função na vida 

de professores e estudantes? 

O currículo escolar é aquele que está sempre em construção norteando todo o processo 

educacional de uma instituição de ensino, independentemente das diferentes regiões onde as escolas 

estão inseridas. A partir dessa concepção entendemos que o currículo não é apenas uma relação de 

conteúdos padrão, mas uma construção social do conhecimento. 

Para muitos autores na área da educação, o currículo escolar trás tensões e duvidas nos 

encontros pedagógicos das escolas por se apresentar como uma construção de possibilidades que se 

perdem no interior do seu significado, pois as diferentes regiões possuem particularidades e culturas 

próprias que devem ser respeitadas, valorizadas e levadas para dentro da comunidade escolar 

(BRASIL, 2018) 

Para Saviani (2008) o currículo é um conjunto de atividades essenciais que a escola não 

pode deixar de desenvolver sob pena de perder a sua especificidade. Para Arroyo (2011) o currículo 

é um território rígido que se impõe sobre a criatividade dos professores como algo sagrado, 

inevitável e indiscutível. 
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O entendimento a partir da visão desses autores nos leva a questionar em que momento o 

estudante entra nesse relacionamento entre professor e o currículo. O que nos parece é que os 

saberes e as especificidades dos estudantes pouco importam. 

Arroyo (2011) faz uma crítica visualizando os dois lados disputando as suas próprias 

especificidades que se contrapõe. De um lado ele apresenta os professores mais autônomos, 

acumulando níveis de formação que lutam pela coletividade para mudanças de suas práticas 

pedagógicas. Em contraponto as diretrizes e normas continuam rígidas com suas normas, medindo 

os saberes através de avaliações que privilegiam o currículo oficial imposto as escolas. 

 Nossa intenção neste artigo não é mudar o currículo oficial, mas tentar torna-lo flexível 

diante dos saberes invisibilizados no chão de águas das escolas ribeirinhas. 

Para Arroyo (2011, p. 71), “Os currículos acumulam muito saberes, mas sabem pouco dos 

adultos que os ensinam e menos ainda das crianças, adolescentes e jovens que os aprendem”. Na 

perspectiva do currículo, a mudança paradigmática do estudo do cotidiano precisa se efetivar a 

partir dos sujeitos que fazem e produzem novos significados para os discursos na educação 

(FERRAÇO, 2005). 

Os sujeitos que chegam à escola carregam saberes acumulados das experiências e vivencias 

em seu cotidiano, mas esses conhecimentos encontram-se ausentes nos conhecimentos escolares 

que por sua vez preocupam-se apenas em trabalhar os temas que o currículo prevê para o bimestre 

ou semestre, sem o direito de o estudante discutir os saberes acumulado no dia a dia. 

De acordo com Brasil (2002) a realidade dos estudantes das escolas localizadas no campo 

representam a identidade das mesmas que se ancora na temporalidade e saberes dos próprios 

estudantes e reitera o que diz os art. 23, 26 e 28 da lei nº 9.396/96 quando estabelece que a 

diversidade do campo em todos os seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de 

gênero, geração e etnia deve ser cumprida plenamente. 

Em uma roda de conversa com estudantes do 6º ano, embaixo de uma sumaumeira (árvore 

gigante da Amazônia) foi possível ouvi-los e perceber que os mesmos constroem saberes partir 

daquilo que é da sua vivência. Neste espaço havia duas sumaumeiras gigantes, mas uma já havia 

sido levada pelas terras caídas.  

As terras caídas foram e continuam sendo por alguns pesquisadores da área geográfica, tema 

de diversas pesquisas. As porções de terra que desmoronam nas encostas das comunidades têm 
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causado medo para quem visita esses locais e até mesmo aos próprios pesquisadores, mas para o 

estudante local é um fenômeno típico de ambientes de várzea. 

Quando esse fenômeno acontece em grande proporção, casas plantações, barcos etc, 

desaparecem nas águas do rio Amazonas, como podemos ouvir nos relatos dos estudantes quando 

perguntado sobre o tal fenômeno:  

Terra caída é como quase uma ribanceira, por exemplo, tem a praia e de lá começa a 

trincar a terra, começa a cair, daí a ribanceira começa a cair, vai caindo árvore, vai 

caindo tudo e assim vai [...] A terra cai porque é várzea, alaga, cai muita terra[...] Cai 

as plantas, umas morrem, e ai elas nascem de novo quando aparece a terra (RELATOS 

DOS ESTUDANTES DO 6º ANO). 

Os relatos dos estudantes sobre o fenômeno da terra caída nos permitem pensar o quanto a 

vivência no local faz com que eles construam seus conceitos sobre determinado assunto que muitas 

vezes os livros didáticos apresentam superficialmente. Conseguem observar detalhes de como o 

fenômeno das terras caídas apresentam seus primeiros sinais de rachaduras e sua ação destruidora.  

Quando o estudante diz o barranco trinca está discorrendo o que Sternberg (1998, p. 63) 

observou ao dizer que “O prenúncio dos escorregamentos do terreno, que tendem a realizar-se 

segundo planos côncavos, são rachaduras que se estendem pelo solo da margem”. 

O fenômeno das terras caídas (FIGURA 1, ver apêndice) são ações da natureza que 

perduram em todas as comunidades de área de várzea. Os moradores dessas comunidades, incluído 

aqueles que frequentam a escola, convivem com o esse fenômeno das terras que caem, numa 

relação de poder em que não há vencedor. A relação entre o homem e natureza é tão intensa que, 

mesmo que sua casa ou plantações sejam alagadas ou levadas pelas terras caídas, o homem retorna 

e refaz tudo de novo. 

Os estudantes, não apenas observam os fenômenos da natureza, mas se identificam com o 

local através de seus trabalhos que realizam no dia a dia. Essas tarefas do dia a dia foram aprendidas 

com seus pais ou mediadas pelas tipicidades do meio em que vivem.  

Com os adultos, aprenderam algumas estratégias de pescaria e sabem tratar adequadamente 

o pescado, descamando e fazendo fissuras bem estreitas com uma faca afiada para amenizar a 

dificuldade em tirar as espinhas enquanto come. Esse saber em ticar o peixe (fazer as fissuras) é 

característico dos povos da Amazônia.  
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Como discorremos anteriormente, esses estudantes não apenas pescam, mas conhecem o 

processo em utilizar o valor do solo para fazer suas plantações utilizando-se de sementes e mudas, 

bem como sabem o tempo da colheita.  Aceitam que vivem em uma realidade que segue o curso 

natural de espaço e tempo, portanto quando a enchente vem e destrói o que plantaram, esperam as 

águas baixarem plantam tudo de novo (FIGURA 2, ver apêndice). 

A perspectiva do currículo neste contexto seria a reflexão docente quanto o surgimento de 

uma nova postura no ato de ensinar para que a ressignificação de conhecimentos pudessem valer 

apena, não apenas o discurso pelo discurso, dizer que ensina, mas o estudante acaba voltando pra 

casa carregando mais dúvidas sobre o significado de um determinado assunto. 

Para Lorieri (2002) os currículos devem ser levados em consideração na formação de 

professores, por apresentarem aspectos que oportunizam instigar a investigação sobre a realidade 

escolar dos estudantes, tornando a pesquisa também princípio formativo na docência. 

Logo, pensa-se que os saberes tradicionais locais são tão importantes quanto os saberes 

científicos, e não os reconhecer no currículo como construtores da sociedade contemporânea seria 

também não reconhecer a ciência em seu processo histórico. Neste sentido todos devem respeitar os 

estudantes e sua história de vida, principalmente “discutir com os alunos a razão de ser de alguns 

desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos” (FREIRE, 2011, p. 31). 

As práticas dos conhecimentos não escolares dos estudantes foram observadas na 

experiência com esses estudantes foram discutidas embaixo da sumaumeira e nos trouxe a 

compreensão de que o currículo da escola Pedro Reis Ferreira se baseava numa proposta de 

conteúdos que não tinha conexão com a vida prática. Dessa forma não apresentava a garantia do 

direito dos estudantes em construir um conhecimento partilhado, sob a perspectiva de sua própria 

realidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer alguns saberes tradicionais e analisar como os estudantes da Escola Municipal 

Pedro Reis Ferreira constroem seus conhecimentos e interagir com eles a partir da sua realidade foi 

um privilégio. Ao mesmo tempo foi um trabalho prazeroso e instigante por ter sido realizado em um 

espaço natural onde a vida estava presente em todos os lugares.  

A oportunidade de ter um contato mais aproximado com os sujeitos que moram nesse local e 

ouvi-los permitiu que compreendêssemos que os saberes locais das pessoas que moram no Paraná 
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do Espírito Santo não nascem do nada. Há participação de saberes acumulados pelas populações 

que antecederam a dos estudantes, e seus conhecimentos tradicionais foram e são compartilhados 

diariamente nas atividades da pesca, do cultivo atípico de plantas por causa da enchente e da criação 

de animais. 

Diante do resultado da investigação defendemos que os saberes tradicionais historicamente 

construídos pelas populações tradicionais de pescadores, coletores, agricultores e outros são 

conhecimentos, cujos registros não encontram-se escritos nos livros didáticos, precisam ser 

reconhecidos no mundo inteiro, não como um saber menor, mas como um saber que proporcione 

elementos que podem ser dialogados com o saber cientifico e inseridos na construção curricular das 

escolas ribeirinhas. 
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FOTOS 

 
Figura 1. Terras caídas. 

Fonte: Própria autora, 2014. 

 
Figura 2. Plantação de melancia. 

Fonte: Própria autora, 2014. 

 

Resumo 

Este artigo versa as os saberes dos estudantes de uma escola ribeirinha invisibilizados pelo currículo 
escolar, como saberes construídos a partir das vivências dos estudantes em sua comunidade. A relação 
com o tema se deu durante minhas observações enquanto professora de comunidades ribeirinhas no 
município de Parintins, Amazonas, quando percebi uma pouca valorização prestada aos saberes locais 
dos estudantes no currículo escolar. Senti-me desafiada a escutar esses estudantes, os pais e o professor 
da turma, a comunidade, de modo que colaborasse com a construção de um significado, um sentido ao 
verdadeiro papel da escola ribeirinha frente a esse problema. O referido artigo apresenta resultados da 
nossa dissertação de Mestrado que expõe o estudante como construtores de saberes que passam 
despercebidos pela escola e pelo currículo. Nesse sentido o trabalho objetiva descrever o local de 
vivência dos estudantes de escolas ribeirinhas, bem como discutir a realidade local invisibilizada no 
currículo escolar prescrito. A metodologia que envolveu a pesquisa foi desenvolvida através de uma 
abordagem qualitativa, a partir de observações e entrevistas. Entre os sujeitos tivemos os estudantes do 
6º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal, localizada na zona ribeirinha de Parintins. O 
resultado da pesquisa nos permitiu uma compreensão dos modos de elaboração dos saberes locais da 
comunidade do entorno da escola e que os estudantes compartilham desses saberes em seu cotidiano e 
não se encontram em livros didáticos. Ao mesmo tempo, apresentou um currículo escolar fragmentado 
que pouco leva em consideração os saberes tradicionais locais e muito embora esses saberes 
proporcionem conhecimentos contextualizados e significativos, ainda precisam ser socialmente 
aproximados do mesmo valor dado aos saberes científicos.  

Palavras-chave: Saberes tradicionais; Escola ribeirinha; Currículo. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de ensino-aprendizagem a partir do ensino de História busca mobilizar saberes 

através diálogo passado presente, tendo em vista a formação cidadã dos jovens estudantes, com o 

auxílio de objetos e objetivos, em que a História apresenta-se como um campo do conhecimento 

que desenvolve seu trabalho de forma ética e responsável, pois a ela concerne a responsabilidade 

social para com a formação da consciência histórica, ou seja, nosso ser e estar no mundo.  

A escolha do livro didático, portanto, representa na contemporaneidade um dos grandes 

desafios do processo educacional, especialmente no que tange a utilização desses materiais no 

cotidiano escolar, permeado de subjetividades, característica primeira deste universo plural e 

dinâmico. 

“Os livros didáticos atuais são diferentes dos livros de um passado recente, pois vivemos 

rápidas mudanças”. Nessa perspectiva, o livro didático deve contribuir para que alunos e 

professores vivam plenamente o momento escolar. Mas afinal, quais os caminhos percorridos pelo 

livro didático no Brasil? Como estes operam? Como se dá o processo de avaliação do livro 

didático? E quais os desdobramentos e reflexos dessa escolha no cotidiano escolar, a partir de 

sujeitos como professores e alunos, no que refere à formação da consciência histórica? Este trabalho 

busca problematizar tais questões através de uma reflexão teórica em vistas de compreender a 

experiência de escolha do livro didático na cidade de Mauriti - CE.   

METODOLOGIA  

Para a realização deste trabalho nos propusemos a analisar e compreender as discussões em 

torno do livro didático e sua relação com o ensino de História a partir do espaço de experiência dos 

professores envolvidos na escolha do livro didático.  

Dessa forma, estruturamos este trabalho em dois momentos: o primeiro de discussão teórica 

e revisão bibliográfica que fundamenta nosso estudo, a fim de compreendermos como é realizado o 

processo de avaliação do livro didático no Brasil e seus desdobramentos através de seus agentes e 

espaços de atuação. O segundo momento configura-se como a exposição e análise da experiência da 

escolha do livro didático para os anos finais do ensino fundamental na cidade de Mauriti – CE.  
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A CIDADANIA E O LIVRO DIDÁTICO  

Quando pesquisamos no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa ou mesmo na 

internet nos dicionários online e em sites o significado da palavra cidadania, somos bombardeados 

com um “punhado” de palavras que buscam exprimir seu sentido em diversas expressões 

cotidianas. A palavra cidadania na língua portuguesa desempenha em uma frase o papel de 

substantivo, ou seja, é usado para indicar a essência, exercendo funções diretamente relacionadas ao 

verbo, é o núcleo do sujeito. Desse modo, cidadania no novo dicionário Aurélio significa condição 

e direito de cidadão. A palavra cidadão vem do latim civitas, que significa “conjunto de direitos 

atribuídos ao cidadão” ou “cidade”. 

Compreender o significado de cidadania para além do disposto nos dicionários e sites de 

busca, nos permite refletir sobre como em nossa vida prática esta palavra está inserida nos mais 

diversos ambientes da sociedade. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como 

constituição cidadã, assegura diversos direitos aos cidadãos, dentre eles destacamos a educação, um 

dos direitos fundamentais, disposto no Capítulo III, intitulado: Da educação, da cultura e do 

desporto.  

Nessa perspectiva, o PNLD constitui-se como importante ferramenta para a educação, tendo 

em vista o alcance do programa. Em 2017, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) disponibilizou alguns números alcançados pelo Plano Nacional do Livro 

Didático, constatando que cerca de 117.690 escolas de ensino fundamental e médio, um total de 

29.416.511 alunos receberam 152.351.763 exemplares de livros didáticos (CAIMI, 2018). 

Trata-se, portanto, de um programa de largo alcance, que mobiliza vultosos recursos e 

atinge um contingente expressivo de sujeitos: alunos, professores, gestores e famílias. 

Concerne, ainda, a uma estratégia de amparo à política educacional de caráter 

obrigatório, prevista no Artigo 208, Inciso VII, da Constituição Federal de 1988, 

nestes termos: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de [...] atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde” (Brasil, 1988, s. p.). (CAIMI, 2018, p. 22-23) 

A saber, o processo de avaliação do livro didático é anterior ao decreto-lei que institui o 

PNLD, na verdade, a partir da década de 1930 com o aumento das escolas o Estado assume 

oficialmente a avaliação em um processo mais direto. Nos anos finais do período da Ditatura 

Militar, surge então o PNLD, tendo em vista, distribuir os livros didáticos para todos os alunos das 
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escolas públicas, que enfrentavam inúmeras dificuldades quanto ao material didático. Nesse sentido 

escreve o historiador Erinaldo Cavalcanti:  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado em 1985 e agrega um 

conjunto de políticas públicas do Estado destinadas a garantir de forma gratuita o 

acesso ao livro didático aos estudantes da educação básica. Como destacou Célia 

Cassiano (2013), até 1996 o programa se encarregava do planejamento, da compra e 

distribuição gratuita do livro escolar para a maioria dos alunos. A partir de então, o 

PNLD começa a avaliar os livros antes de o Estado comprá-los e distribuí-los. “Desse 

modo, por meio do PNLD, o Estado progressivamente passa a garantir a distribuição 

universal e gratuita do manual escolar das diversas disciplinas para os alunos da rede 

pública da Educação Fundamental do país”. (CAVALCANTI, 2016, p. 268) 

No período entre 1985 e 1995 o estado faz avaliações com o auxílio de especialistas, que 

constatam inúmeras informações ultrapassadas e erros conceituais nos livros didáticos. Somente no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, é que são obtidos investimentos para o Programa Nacional 

do Livro Didático, com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

que vai proporcionar um montante para que o governo compre das editoras livros suficientes em 

escala nacional. O PNLD passa ainda por diversas outras fases, sendo que a universalização toma 

forma e é implementada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que expande o programa para o 

ensino médio, EJA e educação no campo. Sobre isto assinala ainda Flávia Eloisa Caimi: 

Em seu percurso, o PNLD atravessou diversas gestões presidenciais mantendo a 

concepção básica de que o Estado deve dedicar atenção aos processos de avaliação, 

aquisição e distribuição de livros didáticos – e, ao fazê-lo, estabelece critérios que 

incidem também sobre os processos de produção e editoração –, assegurando as 

condições para que os estudantes da educação básica recebam livros cada vez mais 

qualificados. (CAIMI, 2018, p. 23) 

A escolha do livro didático é realizada através de etapas em que, para cada público escolar é 

aberto um edital especifico, com todos os pontos a serem apresentados pelas editoras ao 

submeterem seus materiais, como por exemplo, as características dos livros, tamanho, disposição 

dos conteúdos, capa, livro do professor, dentre outros pontos. Em seguida, é realizada a avaliação 

pedagógica dos conteúdos, com o auxílio de especialistas. Cada etapa assume, pois, uma função 

dentro deste processo de avaliação.  

Feita esta primeira avaliação os livros são encaminhados para as escolas, para que os 

professores possam fazer suas escolhas. É nesta etapa, que o livro didático passa pelo grifo daquele 
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que compreende como se dá o cotidiano escolar, o professor. É com o olhar voltado para “chão da 

fábrica”, como alguns professores gostam de descrever o ambiente escolar que, os professores 

avaliam o livro didático, dando ênfase a alguns pontos essências para a utilização do material em 

sala.  

É notável, que cada coleção apresenta uma estrutura própria de escolha e exposição dos 

conteúdos; detalhe que não passa despercebido pelos docentes. Esse aspecto se deve ao fato de que 

cada livro em sua constituição apresenta a sua medida a identidade de seu autor ou autores, e para 

além disto, apresenta também fatores externos que influenciam no desenvolvimento leitura do livro 

didático.  

Entretanto, existem ainda outros sujeitos que criam um novo olhar sobre o livro didático: 

professores e alunos. Que ao tomarem o livro de didático, também tornam-se autores deste, pois 

concebem um entendimento e leitura próprio, fruto de seus espaços de experiência. Logo, “além dos 

fatores relacionados ao livro, sejam aqueles que dizem respeito ao texto ou ao suporte que lhe dá 

materialidade, existem também fatores externos ao livro didático que guiam determinados tipos de 

leitura” (SILVA, 2011, p. 182).  

Considerar os pressupostos de Chartier (1990; 1994; 1998; 2002) e Goulemot (1998) 

permite-nos pensar o livro didático como um objeto cultural de múltiplas leituras e os 

fatores que contribuem para a ocorrência das apropriações inventivas desse material 

pelos professores e alunos. (SILVA, 2011, p. 183) 

Trata-se, portanto, a escolha do livro didático e sua utilização em sala de aula de um 

processo complexo que inclui os mais diversos agentes, em que pese um dos objetivos 

fundamentais da escola, que é o de ampliar o horizonte cultural dos alunos através do diálogo, 

mobilizando saberes capazes de transformar sua vida prática. Podemos considerar, pois, o livro 

didático como um “suporte cultural”, dentro do processo de ensino-aprendizagem.    

A AULA, O LIVRO E O ENSINO DE HISTÓRIA: MOBILIZANDO SABERES A PARTIR DA 

EXPERIÊNCIA DA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO NA CIDADE DE MAURITI – CE  

A escolha do livro didático na Cidade de Mauriti foi realizada no dia 26 Agosto de 2019, 

reunindo na Secretaria de Educação do município professores de todas as disciplinas, organizados 

em suas respectivas áreas, para apresentarem aos demais colegas uma pré-seleção das coleções, que 

estes já deveriam ter avaliado na própria escola.  
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No Guia Digital do PNLD 2020 foram disponibilizados textos referentes às onze coleções 

que na avaliação das comissões de especialistas formadas pelo MEC, alcançaram os princípios e 

critérios estabelecidos no edital. Sendo “esta edição do PNLD 2020, destinada a atender os Anos 

Finais do Ensino Fundamental, com mudanças significativas. A mais substancial delas é a adoção 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como documento delineador. A BNCC é responsável 

por uma perspectiva de aprendizagem que associa a compreensão de objetos de conhecimento ao 

desenvolvimento de habilidades e competências”.  

A partir das orientações do Guia Digital PNLD 2020 e da coordenação da secretaria 

municipal de educação, os professores em conjunto deveriam escolher três opções de livros 

didáticos, tendo em vista, a possibilidade de a primeira escolha do livro didático pelos professores 

não ser viável, então eles teriam outras opções. As escolhas, por conseguinte, seriam encaminhadas 

aos diretores das escolas, para que estes pudessem através do site do FNDE efetuarem o pedido do 

material didático, que será utilizado nas escolas públicas de 6º ao 9º ano, no quadriênio 2020-2024.  

Durante a observação dos debates em torno da escolha do livro didático pelos professores, 

foi possível analisar como este processo é complexo e envolve inúmeros aspectos, desde a 

utilização do livro em sala, a percepção dos alunos quanto ao material, até a formação continuada 

dos professores, bem como, sua atuação e olhar sobre a profissão. Destacando-se nas falas dos 

docentes a importância do ensino de História para a formação da consciência histórica.  

Os professores conduzem a avaliação a partir de vários critérios, como por exemplo: a 

divisão, organização e exposição dos textos e conteúdos, se abrange as competências e habilidades 

exigidas na BNCC, a estrutura das atividades/exercícios, a interdisciplinaridade, mas 

principalmente como na prática determinada coleção seria utilizada no cotidiano da sala de aula.   

Destacam ainda autores como Gilberto Cotrim, historiador e autor de coleções de livros 

didático. A coleção “Historiar”, foi escolhida como primeira opção de forma unanime pelos 

professores, que consideraram a obra contempla uma abordagem crítica dos conteúdos, 

corroborando com a interdisciplinaridade, e proposta de utilização de diversos recursos e o trabalho 

com fontes, indicações para o professor, levando em consideração os desafios da educação no 

século XXI na construção da cidadania.  

Em todas as coleções os professores ressaltaram a ausência de temas regionais, como o 

Caldeirão, a Sedição de Juazeiro, os retirantes da seca e os “campos de concentração” que no 

período da seca impediam que os flagelados chegassem a capital Fortaleza, que vivia seu período de 
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Belle Époque. Uma crítica aos modelos adotados por alguns autores e editoras não se preocupam 

com as regionalidades e que se volta para o sul e sudeste do país.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Compreender o livro didático e os processos de avaliação que envolvem sua escolha nas 

várias etapas, desde a sua criação, passando por autor e autores, editoras, gráficas, editais de 

submissão das coleções, avaliação pedagógica de seus conteúdos por especialistas, à avaliação feita 

pelos professores, até a efetivação do pedido realizado diretamente no site do FNDE pelo diretor de 

cada escola, representa apenas o primeiro passo dentro de uma estrutura complexa, reflexo do 

subjetivo e transformador processo de ensino aprendizagem, em que a cada aula o livro didático é 

resinificado pelos seus novos autores: professor e aluno.  

É conceber a educação, em suas possibilidades criadores, que tem seu ponto fundante na 

mobilização de saberes capazes de transformar a vida prática dos sujeitos, para além dos muros da 

escola. É valorizar o espaço de experiência de alunos e professores. Alunos que refletem sobre suas 

experiências e escolhas, que são agentes de transformação dentro dos processos históricos 

articulados ao seu próprio contexto, fazendo links com o cotidiano, para compreender as dinâmicas 

das estruturas sociais, culturais e políticas, em um diálogo constante entre passado e presente e 

presente e passado. E professores que desenvolvem seu trabalho a partir da valorização, formação 

continuada e responsabilidade social, tendo em vista a construção da consciência histórica que nos 

possibilita ler o mundo.  
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Resumo 

Este trabalho busca mobilizar saberes em torno das discussões sobre ensino de História, cidadania, e 
sua relação com o livro didático, a partir da experiência da escolha do livro didático, realizado pela 
Secretaria de Educação no município de Mauriti – CE. Nesta perfectiva, torna-se essencial refletirmos 
sobre os caminhos que o livro didático percorre e seu papel na contemporaneidade, a fim de 
desenvolvermos uma reflexão crítica capaz de perceber a sua influência na vida prática de docentes e 
discentes, bem como, de toda a comunidade escolar, tendo em vista, a importância do livro didático, 
que se configura como “objeto cultural” no cotidiano escolar, intimamente ligado à formação de uma 
consciência histórica sensível às subjetividades e anseios de nossa sociedade; que ao tomar o livro 
didático o transforma através do espaço de experiência de cada sujeito, desde a sua avaliação e escolha, 
até a sua utilização em sala. E para, além disto, a escolha do livro didático nos permite analisar a 
realidade da formação docente na contemporaneidade, especificamente a formação continuada; bem 
como, as implicações na pratica docente geradas com a nova Base Nacional Comum Curricular. Logo, 
compreendemos que cada etapa deste processo complexo e dinâmico que envolve o livro didático nos 
seus diversos agentes, nos permite analisar como programas como o Plano Nacional do Livro Didático, 
o PNLD, por exemplo, constituem-se como importante ferramenta para a educação; ressaltando que a 
partir destes podemos, Estado e toda sociedade trilharmos caminhos que nos conduzam a efetivação da 
cidadania, tendo como âmago a valorização de uma reflexão crítica e transformadora. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa apresentar uma proposta de intervenção pedagógica desenvolvida 

na disciplina denominada “Ensino e Aprendizagem da Leitura e Escrita Inicial”, do Mestrado em 

Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana (UFN), desenvolvida em uma 

Escola da Rede Municipal da cidade de Santa Maria, RS, com uma turma de 1º Ano do Ensino 

Fundamental. A referida oficina objetivou auxiliar no processo de desenvolvimento da leitura e da 

escrita inicial das crianças por meio de intervenções pedagógicas com uma proposta lúdica e 

criativa. A elaboração da intervenção preocupou-se com o desenvolvimento da consciência 

fonológica (rimas e aliterações) e propôs atividades de retextualização, proporcionando alternativas 

pedagógicas de trabalho junto aos alunos, com a finalidade de colaborar com o processo de 

construção da leitura e da escrita inicial. 

Por meio dessa proposta, promoveu-se a aproximação a disciplina cursada e o cotidiano da 

escola, relação essencial para a construção do conhecimento, bem como uma experiência através da 

inserção no cotidiano das professoras do Ensino Fundamental. O trabalho justificou-se pela 

necessidade de despertar nas crianças a magia e o encantamento do processo de leitura e escrita, 

pois nessa fase inicial do Ensino Fundamental, ocorre a ampliação de experiências que 

desenvolvem a oralidade, os processos de percepção, compreensão e representação dos estudantes 

que são importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética.  

Além disso, pode-se dizer que, no decorrer do percurso educativo, ao longo da disciplina 

cursada no mestrado que deu origem a esse trabalho e no momento de construção e 

desenvolvimento da oficina intitulada “Aquisição da leitura e da escrita inicial por meio de 

atividades de consciência fonológica e retextualização” tinha-se muito presente a reflexão acerca do 

papel da educação na formação de crianças, jovens e adultos e, a esse respeito, em especial, a 

alfabetização. 

Do ponto de vista teórico, pode-se dizer que a alfabetização inicia muito cedo e está 

relacionada aos estímulos e à valorização das diferentes percepções de mundo, é um processo que 

se inicia na Educação Infantil, com práticas sociais de leitura e escrita, pois as crianças já nascem 

em um mundo letrado (LURIA, 1998). Freire (2011, p. 19-20), por sua vez, corrobora com Luria 

(1998) quando afirma que “a leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. Santos (2013, p. 105) reitera 

a afirmação anterior dizendo que “os estudantes precisam estar expostos a experiências nas quais 
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possam ser protagonistas de suas escritas como forma de valorização de seus conhecimentos 

prévios acerca da língua da qual são falantes”. Nesse sentido, a alfabetização é a relação entre aluno 

e seu entendimento de mundo, ou seja, acontece muito antes dele entrar na escola, pois já possui 

contato com seu meio social. Por esse motivo, é preciso respeitar as diferentes fases do 

desenvolvimento e as singularidades de cada criança durante o processo de alfabetização (BRITTO, 

2012). 

Ainda sobre o processo de desenvolvimento da leitura e escrita inicial, há que se considerar 

a ênfase atribuída aos aspectos relativos à reflexão linguística e suas contribuições nesse processo. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a consciência fonológica, como contributo linguístico, é uma 

habilidade essencial, pois nos permite manipular os sons de nossa língua, e perceber que uma 

palavra pode começar ou terminar com o mesmo som (CAGLIARI, 1992).  

De modo geral, Piccoli e Camini (2012, p. 103) explicam que a consciência fonológica pode 

ser compreendida como um conjunto de habilidades que permite a criança entender e manipular 

unidades sonoras da língua, desenvolvendo a capacidade de segmentar unidades maiores em 

menores. As autoras acrescentam ainda que, do ponto de vista da alfabetização, essa é uma 

capacidade fundamental, já que “da consciência fonológica depende uma série de processos 

fundamentais para a aprendizagem da leitura e da escrita”. 

A consciência fonológica divide-se em três níveis, o primeiro: corresponde à consciência 

silábica e está relacionada à habilidade de reconhecimento e manipulação da constituição das 

palavras por sílabas Piccoli e Camini (2012). O segundo nível é denominado como consciência de 

rimas e aliterações e está relacionado às habilidades de reconhecimento e produção de semelhança 

sonora ao final de palavras (rimas) e de reconhecimento e produção de fonemas semelhantes 

repetidos no início das palavras aos longo de uma frase ou verso, ou seja, as chamadas aliterações 

Piccoli e Camini (2012, p. 109); já o terceiro nível, é o da consciência fonêmica e está relacionado à 

habilidade de manipulação dos fonemas. Trata-se, portanto, de uma habilidade mais complexa e, em 

termos cronológicos, a última a ser desenvolvida pela criança, uma vez que envolve, entre outros 

aspectos, a consciência de que um fonema diferente pode alterar totalmente o sentido de uma 

palavra Piccoli e Camini (2012, p. 112).  

Também no que diz respeito ao processo de desenvolvimento da leitura e escrita inicial, há 

que se considerar a ênfase atribuída ao trabalho com textos na sala de aula e, em relação, a isso é 

relevante destacar o papel dos gêneros textuais.  
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Segundo Dell’isola (2007, p. 17) “os gêneros textuais são práticas sócio-históricas que se 

constituem como ações para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo”; 

compreendem, pois, todos os textos, discursos, intencionalidades e, de forma global, a própria 

língua.  

O trabalho com gêneros na sala de aula requer, todavia, estratégias que permitam sua 

apropriação e, especialmente, seus usos nos mais variados contextos sociais. Nesse sentido, destaca-

se o trabalho com a retextualização de gêneros textuais. A retextualização auxilia no processo de 

comunicação de ideias dentro dos mais variados eventos rotineiros: uma pessoa contando uma 

notícia que leu num jornal a outra, uma avó que pede para o seu neto escrever uma carta enquanto 

ela dita de forma oral, uma amigo que escreve uma mensagem para outro contando uma história que 

ele está presenciando, são várias as opções de formular uma retextualização (DELL’ISOLA, 2007). 

De acordo com BAKHTIN (1997) o processo de retextualização não é simplesmente 

transcrever o que está sendo visto ou ouvido de maneira propriamente dita, é preciso que haja 

interação entre o contexto dos acontecimentos com a forma que está sendo escrita a história: trata-se 

de atribuir um novo objetivo à interação, além de produzir novas mudanças de imagens aos 

interlocutores.  

Esse processo de transformação textual perpassa as diferentes atividades de interlocução 

entre os sujeitos, através de rotineiras de produções textuais, sejam elas orais ou escritas, a 

reformulação do texto, formando um novo texto a partir dele caracteriza-se pela prática de 

retextualização. 

Corroborando com a afirmação acima, Dell’isola (2007, p. 36) conceitua a retextualização 

como “a refacção ou a reescrita de um texto para outro”, pode-se com isso, recriar um expressivo 

número de textos, a partir uma modalidade textual.  

Assim, levando em consideração o desenvolvimento da leitura e escrita inicial,  os 

procedimentos metodológicos da oficina foram divididos em quatro etapas, as quais 

corresponderam respectivamente a: (1) contação de história sobre as personagens da música infantil 

“Bebê Tubarão”; (2) a apresentação da canção acompanhada da demonstração da coreografia e 

interação das crianças por meio da dança; (3) realização de um ditado, com algumas palavras 

presentes na música, seguido da atividade com a “caixa mágica”, com o propósito de desenvolver a  

consciência fonológica; (4) produção de um bilhete a partir da letra da música, endereçado às 

personagens da canção, propondo assim, uma atividade de retextualização. 
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Para a escolha da música “Bebê Tubarão" levou-se em conta o fato de a canção fazer parte 

do repertório das crianças e possuir características como frases curtas. Ou seja, a música 

selecionada pode ativar os conhecimentos prévios dos alunos e, conforme Santos (2013, p. 105), 

expor os alunos a experiências por meio das quais eles poderiam ser protagonistas. Além disso, a 

música possui particularidades que possibilitam várias dinâmicas para a aula, fazendo com que se 

consiga abordar os componentes de Língua Portuguesa na área das Linguagens (leitura e escrita) 

e nas Artes (música e a dança). 

A atividade do ditado, por sua vez, teve por objetivo estimular o reconhecimento de algumas 

palavras da música “Bebê Tubarão” tais como mamãe, papai, vovô, vovó, foge, salvos e caçar. 

Após o ditado, foi realizada a atividade com a “Caixa mágica”, na qual havia as imagens das 

personagens. A proposta da “Caixa mágica” estava relacionada ao desenvolvimento do segundo 

nível da consciência fonológica, pois as crianças, nesse momento, de posse da imagem do 

personagem retirado da caixa, precisavam dirigir-se até uma mesa e selecionar uma palavra que 

rimasse com o nome do personagem. Essa atividade proporcionou o desenvolvimento do segundo 

nível da consciência fonológica que, nas palavras Piccoli e Camini (2012), está relacionado às 

habilidades de reconhecimento e produção de semelhança sonora ao final de palavras (rimas) e de 

reconhecimento e produção de fonemas semelhantes repetidos no início das palavras ao longo de 

uma frase ou verso, ou seja, as chamadas aliterações. 

Por último, realizou-se a produção de um bilhete a partir da letra da música “Bebê tubarão”, 

endereçado às personagens da canção, propondo assim, uma atividade de retextualização de gêneros 

textuais, isto é, a prática da produção de um texto a partir de outro. Essa atividade proporcionou o 

uso da escrita em uma situação comunicativa concreta na medida em que os alunos tiveram que, a 

partir da música, escrever um bilhete para os personagens da canção. Nas palavras de Dell’Isola 

(2007), esse evento diz respeito à possibilidade de a retextualização auxilia no processo de 

comunicação de ideias dentro dos mais variados eventos rotineiros. 

CONCLUSÕES 

Propostas que estejam aliadas à ludicidade nas aulas, relacionando habilidades de raciocínio 

sobre a língua buscando a comunicação pela leitura e pela escrita, como foi vivenciada na oficina 

denominada “Aquisição da leitura e da escrita inicial por meio de atividades de consciência 

fonológica e retextualização” devem ser vistas como uma forma de ensino a partir da qual as 
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crianças ressignificam o mundo externo a partir dos conteúdos simbólicos que a brincadeira  as 

oportuniza.  

Desse modo, reitera-se que práticas pedagógicas, como esta relatada, auxiliam no estímulo 

às mudanças necessárias ao ensino, à prática em na sala de aula, no processo de alfabetização 

aproximando o aprendiz da cultura escrita, já que foram realizadas atividades propiciando o 

desenvolvimento da consciência fonológica através da atividade do ditado no nível das rimas e 

aliterações, bem como da prática de retextualização através da produção de um gênero textual 

bilhete endereçado à família tubarão, escrito a partir da letra da música “Bebê Tubarão”, propondo 

assim, uma atividade de retextualização, transformando um gênero textual em outro. 

Desta forma, espera-se que a intervenção pedagógica ora apresentada e embasada, sirva 

como estímulo aos educadores a fim de que pensem e planejem propostas que estejam de acordo 

com o contexto e interesse das crianças para trabalhar de maneira significativa a alfabetização e a 

apropriação da linguagem dos gêneros textuais, pois os gêneros são excelentes ferramentas de 

ensino, apresentando-se como um meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos 

escolares, mais particularmente no ensino da produção de textos orais e escritos. Visando a 

qualidade do ensino, uma proposta pedagógica direcionada ao processo de alfabetização aos seis 

anos de idade deve estar incumbida de ludicidade e respeito ao sujeito criança e suas características, 

conhecimentos e singularidades para dessa maneira, despertar o interesse pelo mundo letrado. 
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Resumo 

Este trabalho visa apresentar o relato de uma intervenção pedagógica desenvolvida a partir de estudos e 
discussões realizadas no âmbito da disciplina “Ensino e Aprendizagem da Leitura e Escrita Inicial” do 
Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana (UFN). Os estudos 
de Santos (2013) sobre leitura e escrita inicial, de Piccoli e Camini (2012) sobre consciência fonológica e 
Dell`ISola (2007) sobre retextualização de gêneros textuais foram os referenciais basilares para o 
desenvolvimento do trabalho. A intervenção foi realizada por meio de uma oficina que incluiu uma 
atividade com a música infantil “Bebê tubarão”, seguida de exercícios que propuseram o 
desenvolvimento da consciência fonológica (rimas e aliterações) e produções individuais e coletivas de 
leitura e escrita de um novo texto a partir do texto-base (retextualização). A oficina foi desenvolvida em 
uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, em uma Escola Municipal da cidade de Santa Maria/RS, 
e buscou contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita inicial, procurando 
respeitar o desenvolvimento e a pluralidade das crianças, sugerindo uma visão prospectiva, atrativa e 
prazerosa de intervenção didática sistematizada. Entre os resultados obtidos pode-se destacar que a 
oficina trouxe contribuições significativas para a formação dos professores envolvidos na atividade e 
despertou, consideravelmente, o interesse das crianças no processo de aquisição da leitura e da escrita 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Além disso pode-se dizer que possibilitou às crianças uma 
aproximação com o contexto sistemático e planejado do processo de aquisição da leitura e da escrita 
inicial.  

Palavras-chave: Alfabetização; Consciência Fonológica; Retextualização. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação Básica vem passando por transformações motivadas por condicionantes sociais, 

históricos, políticos, econômicos e culturais. Essas transformações se manifestam nos diferentes 

espaços formativos, sobretudo na Educação Básica, em especial, na sala de aula, no trabalho do 

professor. Assim, entende-se que falar sobre autoridade do professor na Educação Básica é de 

fundamental importância para repensar os processos educativos que ali se constroem.  

A garantia da autoridade diante das crianças e jovens em tempos passados era dada pela 

tradição, pelas experiências dos antepassados e pelo discurso religioso. Atualmente ela precisa ser 

sustentada por meio de práticas sociais contratualizadas continuadamente. “Daí seu caráter de 

oscilação e, por extensão, de provisoriedade”, nas palavras de Aquino (1999, p.137).  

A partir dessas considerações, foram levantadas as seguintes questões: Quais são as 

dimensões constitutivas da autoridade do professor no Ensino Fundamental? Quais as 

características destas dimensões, a partir da percepção dos estudantes sobre seus professores?  

O objetivo da pesquisa foi compreender as dimensões da autoridade docente e como elas se 

materializam na prática, bem como analisar as características desta autoridade, a partir da percepção 

dos estudantes do Ensino Fundamental.  

AUTORIDADE DO PROFESSOR: ASPECTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

Historicamente, a função e a posição de professor são de autoridade, porém ela não se 

sustenta somente pela função e posição do professor, mas, principalmente, pelo o que ele faz, o que 

deixa de fazer e como ele é na sala de aula e na relação com os seus alunos.   

Freire (1993), ao discutir as relações pedagógicas, alerta que elas podem caminhar para o 

autoritarismo ou para a autoridade docente.  

A autoridade é resultante de uma caminhada, a qual exige escolhas de formas e 

procedimentos de agir, de atitudes a serem adotadas diante dos alunos, da vida e da sociedade, além 

de o professor ter que ampliar os seus conhecimentos e de produzi-los nesta trajetória. Trata-se, 

portanto, de uma experiência singular que integra o domínio do conhecimento, os saberes 

pedagógicos, as relações interpessoais e a reflexão sobre a prática. 
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Aquino (1999) trata da questão da autoridade docente a partir da ideia de ocupação de um 

lugar social instituído, lugar este preexistente e predeterminado historicamente e, como tal, 

comportando necessariamente polaridades complementares. Para o autor, a autoridade é um 

fenômeno de cunho institucional, estreitamente vinculado à ideia de delegação e crédito ao outro. 

“O reconhecimento da autoridade do agente não é uma reação automática, nem um dever ‘natural’ 

da clientela; ele precisa ser forjado na ação cotidiana, e sempre em ato.” (AQUINO, 1999, p.137).   

Com base no autor, podemos dizer que ocupar um lugar social instituído, mesmo que seja 

um lugar de autoridade - e neste caso, o de professor ou professora do Ensino Fundamental - não 

significa garantia absoluta de que os estudantes tenham uma representação positiva e venham, 

obrigatoriamente, a reconhecê-lo como autoridade. É preciso que o exercício da autoridade seja 

reconhecido e consentido pelos parceiros da relação, ou seja, os estudantes. E, uma vez alcançada, a 

autoridade deve ser recolocada todos os dias pelo conhecimento, pela presença, pela palavra, pelo 

exemplo, pelo testemunho, pela ética, pela decência, pelo vínculo e relação que o professor 

estabelece com os estudantes.  

Segundo Piussi (1999), o professor precisa atuar na primeira pessoa, isso significa saber que 

o ensino não está feito a priori, que o encontro pedagógico tem que recriá-lo a cada dia e que as 

relações educativas não estão predeterminadas. Participar de uma experiência educativa é querer se 

encontrar com o outro, é colocar-se em um jogo pedagógico para descobrir possibilidades, para 

comunicar um sentimento ou uma ideia. Portanto, é um processo sempre aberto em sua realização e 

em seu significado.   

La autoridad es siempre relacional y vive de las relaciones, porque para ser pide 

reconocimiento por parte de alguien, no se deriva del prestigio ni de la legitimación 

conferida por los cargos, el dinero o los medios materiales y simbólicos de los que se 

puede disponer por el hecho de estar en una determinada posición, sino que significa 

exposición de sí, riesgo, dotación de sentido, capacidad de una mediación primera 

basada en la confianza, y por eso capaz de hacer crecer (éste es el significado 

etimológico de auctoritas), de crear mundo. Se trata, por tanto, de una cualidad 

simbólica de las relaciones que tenemos con otros y otras y con el mundo: cuando 

estas relaciones ayudan a crecer; crean nuevas relaciones, crean mundo. (PIUSSI, 

1999, p. 50). 

A partir dessas palavras podemos inferir que a relação, o vínculo e sentimento de respeito 

são fundamentais para o fortalecimento da autoridade.  No entanto estes não se sustentam isolados, 

pois ter conhecimento é fundamental, é base do reconhecimento da autoridade. Aquino (1999) parte 
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do princípio de que o professor deve “saber mais” a respeito daquilo que ensinar do que os seus 

alunos, pois a confiança deles é diretamente proporcional à segurança do domínio teórico do 

professorem determinado campo de conhecimento. Assim, o domínio do conhecimento a ser 

ensinado é um dos elementos essenciais para a construção da autoridade docente. As relações 

pedagógicas baseadas na autoridade se produzem pela confiança, pela admiração do trabalho do 

professor e pela sua autoria 

O professor tem um papel fundamental na condução do processo educativo, pois como 

autoridade de seu fazer pedagógico, cabe a ele a reponsabilidade de organizar experiências 

formativas que proporcionem aos estudantes a apropriação do conhecimento.  

Para Tardif (2002), o professor que é capaz de se colocar a partir daquilo que é como pessoa, 

e que os alunos respeitam e apreciam, já venceu a mais terrível e dolorosa experiência de seu ofício, 

que é ser aceito pelos alunos, e pode, a partir de então, avançar com a colaboração deles no trabalho 

que pretende realizar.  

METODOLOGIA 

O ato de pesquisar é descobrir fenômenos e realidades que não estão dadas ao olhar do senso 

comum e, neste sentido, é conhecer e compreender a experiência do outro. A pesquisa, requer 

interpretação, pressupõe historicidade, relação entre o todo e as partes. A partir desse entendimento, 

procuramos seguir os caminhos da hermenêutica e os princípios da dialética, buscando a 

complementaridade dessas duas posições metodológicas. Nos dois métodos, o dialético e o 

hermenêutico, e nas duas posições filosóficas, o ideal da reflexão aparece enquanto busca da 

racionalidade. A diferença está em que a reflexão crítica acentua a diferença, o contraste e a 

contradição, enquanto a reflexão hermenêutica acentua a identidade.  

A pesquisa foi qualitativa, sendo que a técnica de coleta de dados utilizada foi o 

questionário, com quatro perguntas abertas, aplicado a 98 estudantes do 7º ano do Ensino 

Fundamental, de três escolas, uma da rede pública municipal, uma da rede pública estadual e uma 

da rede particular de ensino no município de Criciúma, SC, escolhidas aleatoriamente. A escolha do 

7º ano deu-se pelo entendimento de que os estudantes teriam condições de entender e responder as 

perguntas do questionário, uma vez que já tiveram contato e experiência com vários professores, se 

considerar a trajetória desde a educação infantil.  
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O questionário foi aplicado com quatro perguntas, que levaram os estudantes a lembrar os 

seus melhores professores, os que mais eles admiravam, os que mais respeitavam e os que mais 

aprenderam o conteúdo, e deveriam escrever as razões da escolha. As respostas dos estudantes 

foram transcritas em quadros de análise, a partir deles emergiu as categorias que foram 

consideradas as dimensões da autoridade, além das características atribuídas a cada uma das 

dimensões, seguindo alguns princípios da análise de conteúdo.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados, após analisados, nos permitiram compreender as múltiplas faces que compõem o 

que pode ser chamado de autoridade do professor no Ensino Fundamental. Os estudantes ao 

responderem as razões de escolherem, ou lembrarem dos professores ou professoras que marcaram 

por ser considerado o/a melhor, o/a mais admirado/a, o/a mais respeitado/a e o/a que mais 

aprenderam o conteúdo, não estavam preocupados em estabelecer coerência nas respostas, nem em 

escolher o mesmo professor ou professora ao responderem as quatro perguntas do questionário, 

nem tão pouco, tinham conhecimento sobre conceitos de autoridade.  

A partir dos quadros de análise foi possível abstrair seis dimensões da autoridade do 

professor, assim caracterizadas: domínio de conhecimento; metodologia; comunicação; 

afetividade; temperamento e caráter. 

O domínio de conhecimento é uma dimensão é fundamental para exercer a docência em 

qualquer nível de ensino. Embora nem todos apontaram esta razão pela escolha, ela foi mencionada 

pela grande maioria. Vejamos o depoimento de um dos estudantes 

“Muito conhecimento, domina qualquer assunto da área e esclarece qualquer dúvida” 

(Estudante 31) 

A metodologia apareceu nas respostas dos estudantes não como metodologia, pois nem 

todos reconhecem o termo, mas como forma, jeito de ensinar, ensina bem, repete várias vezes a 

matéria, etc.  

“Firme, determinada, ensina bem, não muda a matéria até todos entenderem” 

(Estudante 53). 

A forma como o professor faz a comunicação do conteúdo também é apontada como 

fundamental para que os estudantes façam deferência como docente. Uma boa comunicação 

interpessoal, mesmo na era digital, continua sendo valorizada pelos estudantes, afinal cabe ao 
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professor conduzir o processo ensino aprendizagem em que a linguagem tem um papel 

fundamental. O Estudante 6 assim se referiu: 

“Explica bem, sua postura extrovertida faz que os alunos aprendem sem perceber”. 

Questões relacionadas a afetividade apareceram nas respostas de praticamente todos os 

estudantes, o que demonstra como essa dimensão tem importância para os estudantes neste nível de 

ensino. O vínculo afetivo, a aproximação, a confiança e o respeito mútuo encontra importância para 

que o processo ensino aprendizagem aconteça de forma harmoniosa. Uma estudante assim se 

referiu a uma professora que lembrou: 

“Ela entende, defende, ajuda, passa uma ótima sensação e é muito amiga dos alunos” 

(Estudante 7).  

O temperamento do professor ou professora, em sala de aula, também é observado pelos 

estudantes, o que acaba por interferir ou ajudar a definir a autoridade. Vejamos o seguinte 

depoimento: “Legal, simpático e sabe conversar” (Estudante 57).  

Por fim questões relativas ao próprio caráter do professor ou professora acabam por 

condicionar a percepção dos estudantes sobre os professores ou professoras referências na docência. 

O estudante 19 assim se manifestou: “Era rígida e mantinha a ordem na sala, além de explicar muito 

bem”. 

CONCLUSÕES 

O estudo apontou as seguintes dimensões da autoridade do professor: domínio de 

conhecimento, metodologia/forma de ensinar, afetividade, temperamento e caráter. 

Foi possível perceber, a partir do que os estudantes apontaram, que tanto as dimensões 

quanto as características da autoridade do professor, que são admiradas e reconhecidas pelos 

estudantes, se dão de forma indissociável na prática pedagógica e na relação estabelecida com os 

estudantes.  

Sabemos que professor e alunos ocupam lugares diferentes no ato educativo, mas diferenças 

que não autorizam o estabelecimento de desigualdades de falta de respeito. Ao professor cabe 

conhecer profundamente seu conteúdo, assim como seu ofício de ser professor, o que implica em 

saber, também, o que é educar. 
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Nesse sentido, não se pode admitir no contexto da educação posturas autoritárias, 

desrespeitosas e preconceituosas por parte do professor. Da mesma forma a autoridade do professor 

precisa da credibilidade, a confiança e o reconhecimento por parte dos estudantes, e isto se dá 

mediado por um mundo que nos diz respeito, um mundo humano, no qual desenvolvemos nossa 

própria vida e, correlativamente, o desenvolvemos também. O autoritarismo nega esta dimensão 

histórica do mundo e do homem. A autoridade do professor a reconhece. E este reconhecimento 

passa pelo professor estar perenemente neste movimento, inacabado, de seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. E atento ao seu contexto, no qual sempre irá decidir como se mover.  

Esta coragem de saber-se incompleto, portanto, sempre em busca de seu desenvolvimento e 

de estabelecer vínculos de respeito e compromisso com os estudantes é a base da autoridade do 

professor no ensino fundamental, como bem mostrou os resultados da pesquisa, tanto em razão das 

dimensões encontradas, como das características dos professores lembrados pelos estudantes, como 

melhores, mais admirados, mais respeitados e que mais aprenderam os conteúdos, dando 

objetividade ao estudo.  
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Resumo 

A autoridade do professor não é um dado natural, nem está imune aos processos de transformação 
histórica e social. Em tempos passados a autoridade era dada pela tradição, pelas experiências dos 
antepassados e pelo discurso religioso. Atualmente ela precisa ser sustentada por meio de práticas 
sociais contratualizadas continuadamente. Freire (1993), ao discutir as relações pedagógicas, alerta que 
elas podem caminhar para o autoritarismo ou para a autoridade docente. A autoridade é resultante de 
uma caminhada, a qual exige escolhas de formas e procedimentos de agir, de atitudes a serem adotadas 
diante dos estudantes, da vida e da sociedade. Integra o domínio do conhecimento, os saberes 
pedagógicos, as relações interpessoais e a reflexão sobre a prática. A partir destas premissas foi realizada 
uma pesquisa que teve como objetivo compreender as dimensões da autoridade docente e como elas se 
materializam na prática, bem como analisar as características desta autoridade, a partir da percepção dos 
estudantes do ensino fundamental. A pesquisa foi qualitativa, sendo que a técnica de coleta de dados 
utilizada foi o questionário, com perguntas abertas, aplicado a 98 estudantes do 7º ano do Ensino 
Fundamental, de três escolas, uma da rede pública municipal, uma da rede estadual e uma da rede 
particular de ensino, no município de Criciúma, SC. O estudo apontou as seguintes dimensões da 
autoridade do professor: domínio de conhecimento, metodologia/forma de ensinar, afetividade, 
temperamento e caráter. Das características mais marcantes evidenciam-se “explica bem”, “revisa os 
conteúdos”, “ajuda os alunos”, “é exigente”, “tira as dúvidas” e “é muito respeitoso”. A partir da 
análise, percebeu-se que tanto as dimensões quanto as características da autoridade do professor, que 
são admiradas e reconhecidas pelos estudantes, se dão de forma indissociável na prática pedagógica e 
na relação estabelecida com os estudantes.  

Palavras-chave: Ensino fundamental; professor; autoridade;  
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INTRODUÇÃO 

As reformas curriculares implementadas no Brasil a partir do fim dos anos 1990 

introduziram a contextualização como um inovador recurso didático. Nos primeiros documentos em 

que este conceito aparece, como nos Parâmetros e Diretrizes Curriculares, o ato de contextualizar os 

conteúdos escolares envolvia a compreensão implícita da existência de relações entre os conteúdos 

ensinados e os sujeitos da aprendizagem. Se esperava, por meio da contextualização, retirar os 

aprendizes de sua posição passiva frente ao conhecimento escolar e, simultaneamente, promover 

uma aprendizagem mais significativa, posto que contextualizar, de acordo com estes documentos, 

implica conectar o novo conhecimento com aquilo que já se sabe (LIMA, 2020). Silva e Marcondes 

(2010), entretanto, apontam que diferentes visões sobre o que é e para quê contextualizar no ensino 

de Química passam a coexistir. Os professores tendem, em sua ampla maioria, a conceber a 

contextualização como sendo um mero processo de exemplificar os conhecimentos científicos por 

meio de fenômenos do cotidiano relacionados com suas disciplinas. 

Neste mesmo momento o campo da pesquisa em educação científica incorpora uma 

perspectiva sócio construtivista baseada principalmente na Psicologia do Desenvolvimento de Lev 

Vigotsky. Uma das principais consequências dessa incorporação se verifica no apelo por aulas de 

ciências mais dialógicas, com mais intercâmbios discursivos entre professor e alunos do que o 

ensino convencional costuma proporcionar. Além dessa perspectiva originada na Psicologia, 

sociolinguistas como Michael Halliday chamam atenção para a associação entre a aprendizagem e a 

linguagem, no que é atendido por Jay Lemke em sua obra seminal “Talking Science: language, 

learning and values”. Ambas as perspectivas confluem para destacar a linguagem e o discurso 

como objetos da pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem em ciências. 

Baseados na importância da contextualização e da linguagem para o ensino e a 

aprendizagem da Química, apresentamos dados parciais de uma pesquisa que envolveu uma 

intervenção em sala de aula. Originalmente, a intervenção compreendeu o desenvolvimento de uma 

sequência didática construída em torno de uma abordagem contextualizada, por meio de um tema 

gerador e dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991), para o ensino do conteúdo 

soluções químicas. Neste trabalho em particular, apresentamos os resultados da análise dos 

questionamentos elaborados pela professora durante a sequência didática, orientados pela seguinte 

questão de pesquisa: Qual a relação entre o conhecimento científico e o conhecimento não 
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científico nos questionamentos de maior demanda conceitual realizados pela professora de 

Química? 

Na elaboração desse problema de pesquisa, levamos em conta a importância dos 

questionamentos para o desenvolvimento das interações discursivas em sala de aula e a inclusão do 

conhecimento não científico no discurso instrucional como um meio de envolvimento dos 

aprendizes nas interações, o que por sua vez se relaciona com a contextualização do conhecimento 

científico no ensino de Química.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Na elaboração do instrumento de análise, nos baseamos na teoria dos códigos 

sociolinguísticos de Basil Bernstein (2000), especialmente no conceito de classificação. Este 

conceito nos ajuda a estabelecer uma distinção fundamental entre os componentes de poder e de 

controle ligados à estrutura do conhecimento educacional formal e a sua forma de transmissão. A 

classificação é empregada para descrever as relações de poder entre os sujeitos e o controle sobre o 

que é ensinado e aprendido. De acordo com Bernstein, a classificação (C) se relaciona com a 

diferenciação entre conteúdos, tipos e áreas de conhecimento. A classificação será forte (C+) 

quando existem limites bem definidos entre os tipos e áreas de conhecimentos, e fraca (C-) quando 

existir redução da demarcação entre esses limites. No caso específico desta pesquisa, utilizamos a 

classificação referida à relação entre os conhecimentos acadêmicos ou científicos e cotidianos ou 

não científicos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Todas as aulas da sequência didática foram observadas e registradas em áudio e em vídeo, 

sendo posteriormente transcritas em sua íntegra. Utilizamos o software Elan para preparação dos 

registros e identificação dos episódios que continham os questionamentos selecionados para análise. 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública urbana, situada no município de Jequié, Bahia. O 

colégio atendia a um total de 1.004 alunos, entre os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, e se destacava por apresentar o mais alto IDEB da região.  

Os sujeitos estudados nesta pesquisa são os alunos do 2º ano diurno do Ensino Médio e a 

professora de Química desta turma. A professora é licenciada em Química e atuava como 

professora da Educação Básica há mais de dez anos no momento da observação das aulas. A turma 
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era composta por 26 alunos, dos quais 15 eram gênero feminino e 11 do gênero masculino, com 

faixa etária entre os 15 e 16 anos. Para a participação dos alunos solicitou-se autorização dos 

responsáveis por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em obediência ao 

protocolo ético vigente para pesquisas envolvendo seres humanos.   

A sequência didática foi aplicada durante a segunda unidade do ano letivo de 2018, no 

período de junho a agosto, com três aulas semanais de 50 minutos totalizando 20 aulas (16 horas e 

40 minutos). Inicialmente classificamos todos os questionamentos observados de acordo com uma 

tipologia que compreende questões de foco e atenção, de medição e contagem, de comparação, de 

ação, problematizadoras e de raciocínio (LIMA et al., 2019). Posteriormente, selecionamos apenas 

as perguntas do tipo de ação, problematizadoras e de raciocínio, considerados como os 

questionamentos de maior demanda conceitual, para análise da relação entre os tipos de 

conhecimento, por meio do instrumento apresentado no Quadro 1, proposto por Silva e Santos 

(2019).  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Identificamos um total de vinte episódios envolvendo questionamentos de maior demanda 

conceitual durante o desenvolvimento da sequência didática. Este resultado representou menos de 

dois terços do total de intercâmbios sob a forma de perguntas elaboradas pela professora (LIMA et 

al., 2019) e corrobora a hipótese elaborada por Souza e Marcondes (2013), de que a 

contextualização do conhecimento por si não garante a ocorrência de interações discursivas de 

maior envolvimento cognitivo. 

 Conforme a Figura 1, houve majoritariamente (65%) questionamentos com uma 

classificação fraca (C-), que envolve ambos os tipos de conhecimento, acadêmico e não-acadêmico, 

tendo, porém, o conhecimento acadêmico um maior estatuto. A primazia deste grau de classificação 

se dá uma vez que nestes episódios a professora parte de situações cotidianas para buscar, a partir 

dela, aproximar os alunos dos termos e conceitos científicos específicos da disciplina. Este 

movimento apresentado que vai do conhecimento cotidiano para o científico representa o 

deslocamento entre o discurso contextualizado para o discurso descontextualizado das ciências 

(SANTOS; MORTIMER, 2019). 

Outro resultado a ser destacado é a ausência de questionamentos com classificação muito 

fraca (C--), que envolvem ambos os tipos de conhecimento assumindo o mesmo estatuto. Isso 

significa que nessa prática pedagógica o conhecimento científico sempre assume um maior estatuto, 
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ainda que a professora tenha planejado e executado uma sequência didática baseada em uma 

abordagem contextualizada.  

A frequência de episódios (35%) com questionamentos com uma classificação forte (C+) 

também chama a atenção. Esse tipo de questionamento envolve apenas o conhecimento científico, 

como o primeiro fragmento mostrado no Quadro 2. Consideramos esta frequência muito alta para 

uma atividade que tem como objetivo promover a contextualização e a interação entre os 

conhecimentos. Isso revela que a professora em questão se prende ao conhecimento acadêmico de 

forma isolada e apresenta dificuldades para relacioná-lo com situações contextualizadas.  

 Nos episódios em que os questionamentos relacionam os dois tipos de conhecimentos, os 

alunos respondiam a professora utilizando uma linguagem que envolvia termos científicos, como no 

fragmento de classificação fraca apresentado no Quadro 2. Neste fragmento um aluno justifica sua 

resposta sobre o fato de que o álcool evapora mais rapidamente que a água por apresentar menor 

temperatura de ebulição. Observa-se, portanto, que os alunos acompanham a tendência apresentada 

pela professora de enfatizar o discurso científico em seu próprio discurso. 

CONCLUSÕES 

 A adoção de práticas de ensino de ciências baseadas na contextualização vem sendo 

estimulada pelas reformas curriculares desde o fim do século passado. Essas práticas, entre outros 

benefícios, são capazes de promover um ensino mais dialógico, com potencial para incrementar a 

aprendizagem dos conceitos e da linguagem científica. O estudo dos questionamentos no discurso 

de sala de aula é considerado um bom indicador da qualidade desse discurso, e sua análise revela a 

demanda conceitual ou cognitiva apresentada aos aprendizes. Apesar das reformas curriculares e 

dos apelos provenientes do campo da pesquisa em educação científica por aulas mais interativas e 

dialógicas, o ensino de Química continua pautado por práticas verticais de comunicação, mais 

caracterizado como um monólogo docente, e a participação dos estudantes normalmente é 

estimulada por questões de baixa demanda cognitiva. Além disso, os conteúdos ensinados 

tampouco dialogam com conhecimentos não científicos, permanecendo isolados e fragmentados em 

si mesmos.  

 A experiência da qual extraímos os dados analisados neste trabalho representou uma 

intervenção concebida de forma a romper com esse modelo de prática de ensino de Química. Ela 

envolvia a contextualização na forma de um tema gerador para uma sequência didática no ensino de 

soluções. Os intercâmbios entre a professora e os estudantes, entretanto, em sua maioria 
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permaneceram caracterizados por uma baixa demanda conceitual. Os episódios que nós analisamos 

evidenciaram uma primazia do conhecimento científico por sobre o conhecimento não científico, o 

que de certo modo contradiz a abordagem contextualizada assumida pela sequência didática. Estes 

resultados em seu conjunto sugerem dificuldades da professora em implementar uma prática 

pedagógica distante do modelo mais convencional de ensinar Química. As respostas dos seus 

estudantes, mesmo quando as perguntas envolviam o conhecimento não científico, se dirigiam para 

o conhecimento científico, confirmando o estatuto deste conhecimento frente ao outro. 
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ANEXOS 

Quadro 1. Caracterização da prática pedagógica (aulas de Química) - Contexto instrucional. 

 Relações epistêmicas: Tipo de Questionamento 
Contexto Indicador C+ C- C-- 

Fronteiras do 
conhecimento 

Relação 
Conhecimento 
acadêmico/não 

acadêmico 
 
 

O questionamento 
envolve apenas 
conhecimento 

acadêmico, 
afastando-se 
totalmente de 
fenômenos do 

cotidiano. 

O questionamento 
envolve conhecimento 

acadêmico e não 
acadêmico, tendo o 

conhecimento 
acadêmico maior 

estatuto. 

O questionamento 
envolve 

conhecimento 
acadêmico e não 
acadêmico, tendo 
ambos o mesmo 

estatuto. 

Fonte: Silva e Santos (2019). 
 

Quadro 2. Fragmentos de episódios com classificação forte e classificação fraca 

C
+ 

37:27 Professora: Pra ele diminuir a concentração ele vai ter que fazer o quê? 
37:29 Aluno: Aumentar o volume de solvente. 
38:18 Professora: Qual seria a massa final da diluição? 
38:20 Aluno: Quarenta. 
38:51 Professora: Qual seria o volume final da solução? 
39:08 Aluno: Pode fazer por aquela ali, não pró? C = M E 
39:15 Professora: É não, você sabe qual é o volume inicial. Você sabe qual o 
volume acrescentado? 
39:22 Aluno: Não 

C
- 

54:49: Professora:  Se a gente colocar uma garrafa de água pet com água fechada e 
deixar lá no tempo. Essa água vai evaporar? 

55:00 Aluno a: Evapora 
55:00 Aluno b: Não vai evaporar porque a garrafa tá fechada. 
56:27 Professora: Se eu pegar dois copinhos desse de cafezinho e jogar aqui sobre a 

mesa, um tá com água e outro com álcool. Quem vai vaporizar primeiro? 
56:34 Aluno: Álcool.   
56:35 Professora: Por que vocês acham que ele vaporiza? 
56:37 Aluno: Porque a temperatura de ebulição dele é menor. 

Fonte: Os autores 
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Figura 1. Gráfico com os resultados da análise da relação epistêmica entre os tipos de questionamentos 

 
Fonte: Os autores. 

Resumo 

A contextualização do conhecimento científico vem sendo estimulada desde as reformas curriculares 
dos anos 1990. Ao mesmo tempo, a pesquisa em educação científica advoga a necessidade de práticas 
mais dialógicas de forma a potencializar a aprendizagem em ciências. Neste trabalho analisamos os 
questionamentos de uma professora de Química realizados durante o desenvolvimento de uma 
sequência didática baseada em uma abordagem contextualizada para o ensino de soluções químicas. A 
análise se baseou no conceito de classificação da teoria dos códigos sociolinguísticos de Basil Bernstein 
e o instrumento de análise aplicado atribuía diferentes graus de classificação para a relação entre o 
conhecimento científico e o conhecimento não científico. A sequência didática foi executada em uma 
turma de segundo ano do Ensino Médio em uma escola pública urbana em uma cidade de porte médio 
do interior da Bahia. As aulas foram filmadas e os episódios para análise foram selecionados 
considerando apenas os questionamentos de maior demanda conceitual. Os resultados evidenciaram a 
primazia do conhecimento científico sobre o não científico, e também a ocorrência de perguntas que 
não envolveram o conhecimento não científico. Os questionamentos de maior demanda conceitual 
foram em número bem inferior do que aqueles de perguntas mais simples. Considerando que a 
sequência didática era contextualizada, estes resultados sugerem que a professora teve dificuldades em 
implementar uma prática pedagógica que se afastasse do modelo mais convencional de ensinar 
Química. Além disso, a posição de menor estatuto do conhecimento não científico frente ao científico 
se refletia nas respostas dos estudantes, que mesmo quando as questões envolviam o conhecimento não 
científico optavam por introduzir em suas respostas uma linguagem mais próxima da científica.  

Palavras-chave: Questionamentos; Contextualização; Ensino de Química; Demanda conceitual. 
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INTRODUÇÃO 

Há tantos diálogos 

Diálogo com o ser amado 

o semelhante 

o diferente 

[...] 

Diálogo consigo mesmo 

com a noite 

[...] 

Escolhe teu diálogo 

e 

tua melhor palavra 

ou 

teu melhor silêncio 

Mesmo no silêncio e com o silêncio 

dialogamos. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Drummond nos convida ao diálogo em suas diversas facetas. Chama nossa atenção aos 

diversos momentos que dialogamos e com quem o fazemos. O diálogo faz parte de nós como seres 

humanos e é através dele que nos construímos e reconstruímos diariamente. É através do diálogo 

que nos formamos. “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra”. (FREIRE, 2019, 

p. 108) Paulo Freire nos convida ao diálogo e mostra o tempo todo sua importância na 

transformação, na construção da autonomia das pessoas. “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” (FREIRE, 2019, p.109). O direito de usar a palavra 

precisa ser de todos, não apenas de alguns privilegiados. É na troca de pensamentos e opiniões e na 

reflexão que formamos ideias. E se essa troca e a reflexão sobre ela podem fazer com que 

entendamos melhor o mundo em que vivemos, o diálogo – ou a falta dele - pode também confundir 

ou até nos levar a crer apenas no que querem que acreditemos. Somos levados a aceitar o que nos 

falam, sem direito a questionar. E se apenas um lado se manifesta e é ouvido, o diálogo é, então, 

inexistente. Sabemos, no entanto, que esse encontro de ideias não pode esgotar-se. 

A DIALOGICIDADE DA PROPOSTA FREIREANA PARA ALFABETIZAÇÃO 

 Freire entende o diálogo como fenômeno humano, primordial no processo de aprendizagem. 

Mas é preciso que reflexão e ação estejam juntas. “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. 

Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” (FREIRE, 2019, p.107). Quando 
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afastadas palavra e práxis, a palavra torna-se vazia, superficial, oca.  E foi considerando a potência 

que o diálogo tem para transformar a sociedade e a vida de todas as pessoas, que o educador, na 

década de 1960, participou da equipe de professores que deveria alfabetizar lavradores nordestinos 

adultos, tendo no diálogo um dos principais pontos considerados no desenvolvimento de sua 

proposta para a alfabetização. 

 Comumente vemos métodos de alfabetização que usam materiais com conteúdos que não 

consideram interesses dos educandos. Materiais que já chegam prontos e o alfabetizador é 

responsável por “transmitir” o conhecimento aos educandos, como que se “doasse” aquilo que eles 

não têm: o saber. Essa desvalorização do conhecimento que os educandos trazem trata sua vivência 

como desimportante. 

Quanto mais o alfabetizador acredita que aprender é enfiar o saber de quem sabe no 

suposto vazio de quem sabe, tanto mais tudo é feito de longe e chega pronto, previsto. 

Paulo Freire pensou que um método de educação construído em cima da ideia de um 

diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes de cada um no outro, não 

poderia começar com o educador trazendo pronto, do seu mundo, do seu saber, o seu 

método e o material da fala dele (BRANDÃO, 2017, posição 138-142). 

Ele entendia que ninguém educa ninguém e que ninguém se educa sozinho. A educação 

precisa ser dialógica, portanto, o educador não pode desconsiderar todo conhecimento que ele já 

traz consigo. 

Porque educar é uma tarefa de trocas entre pessoas e, se não pode ser nunca feita por 

um sujeito isolado (até a autoeducação é um diálogo à distância), não pode ser 

também o resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber, sobre aquele 

que, do outro lado, foi obrigado a pensar que não possui nenhum. (BRANDÃO, 2017, 

posição 142) 

Todo conhecimento deve ser valorizado e o diálogo proporciona tal valorização. “O diálogo 

é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 

portanto, na relação eu-tu”. (FREIRE, 2019, p. 109) O ser humano está permanentemente se 

construindo, não existe um ser que saiba tudo e ensine aos que nada sabem. “Não há docência sem 

discência (...) Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 

2011, p. 25) Para Freire era importante valorizar as contribuições dos educandos no diálogo para 

construir o saber de todos os participantes do processo. Mas não há o diálogo verdadeiro sem um 

pensar crítico. (FREIRE, 2019, p.114)  
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Parte importante de sua proposta de alfabetização era a possibilidade dos educandos 

interferirem na escolha de conteúdos programáticos do processo de aprendizagem. Quando Freire 

trazia a experiência dos educandos para a sala de aula, para a construção do currículo, trazia 

também as belezas, o trabalho e a opressão que sofriam. Convidava-os a falar, valorizava suas 

ideias e estimulava a reflexão como forma de transformar suas vidas para além da sala de aula. 

Construía com eles a ideia de que a leitura não precisava ser apenas decodificação de letras, mas 

uma crítica do mundo em que viviam. Estimulava o pensamento autônomo, a reflexão. Tinha a 

Educação como forma de libertação.  

Na proposta de Freire, antes de começar as aulas, o educador faz um levantamento de temas 

e vocabulário que fazem parte do universo dos educandos. Tudo é considerado importante, falas 

cotidianas, relações familiares, expressões, etc. A interferência dos educandos é desejada.  Então, o 

educador seleciona as palavras de acordo com a relevância, complexidade fonêmica e, dessa 

seleção, tira as chamadas PALAVRAS GERADORAS. Nesse ponto, o diálogo gira em torno de 

assuntos que fazem parte da vida dos educandos, ou seja, assuntos sobre os quais tem muito a dizer. 

O processo de alfabetização, pode então ser muito mais proveitoso e significativo. 

É preciso que as palavras usadas para alfabetizar os educandos sejam carregadas de sentido 

e memória afetiva, uma vez que, junto às palavras trazidas, venha também a discussão de assuntos 

que as envolvem. Palavras não são apenas letras que se juntam, elas refletem ideias, aspectos que 

significam muito mais que uma simples decodificação de sinais gráficos. Para Freire, a 

alfabetização, a educação em si, jamais deve se separar da conscientização. 

Só assim a alfabetização cobra sentido. E a consequência de uma reflexão que o 

homem começa a fazer sobre sua própria capacidade de refletir. Sobre sua posição no 

mundo, sobre o mundo mesmo. Sobre seu trabalho. Sobre seu poder de transformar o 

mundo. Sobre o encontro da consciência. Reflexão sobre a própria alfabetização, que 

deixa e ser assim algo externo ao homem, para ser dele mesmo. Para sair de dentro de 

si, em relação com o mundo, como uma criação. (BRANDÃO, 2017, posição 387-

390) 

DIÁLOGOS FREIREANOS COM A INFÂNCIA 

Drummond, assim como Freire, traz a diversidade do diálogo, mostra sua importância.  

Junto com ele, trago as crianças. E quando se combina crianças com aprendizagem torna-se 
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impossível não falar de diálogo. Para Freire, o sujeito se constitui através do diálogo, apenas assim 

a aprendizagem acontece. 

 Embora Freire seja mais conhecido por seu trabalho com a alfabetização de jovens e adultos, 

seu método diz muito sobre a aprendizagem em geral, inclusive de crianças, dentro e fora das salas 

de aula. Frequentemente crianças são encaradas como “vazias de conteúdos”, como se precisassem 

ir à escola para serem “preenchidas” de saberes.  

 Freire privilegia o diálogo e, a partir dele, emergem situações de aprendizagem que 

interessam aos discentes. Com temas de interesse, em um ambiente que transmita confiança, onde 

suas ideias e experiências são valorizadas e a prática é apreciada, crianças aprendem muito mais 

que apenas o conteúdo previamente programado. 

 Em seu livro Partir da infância: Diálogos sobre Educação, Paulo Freire e Sérgio 

Guimarães1 conversam sobre a educação e, para isso, partem da infância. Relembram experiências 

vividas no campo da Educação, como alunos e como educadores. Freire relembra os primeiros 

momentos do que chamou “aprendizagem sistemática” em sua infância,  antes mesmo de sua 

entrada na escola. Lembranças que ilustram a importância de ouvir as crianças, mostram como essa 

escuta facilita, suaviza e enriquece o processo de aprendizagem.  Freire conta como foi 

alfabetizado, à sobra das árvores do quintal de sua casa no Recife. Foi alfabetizado por seus pais e, 

sobre o assunto, declarou: 

E é interessante: em primeiro lugar, eles me alfabetizaram partindo de palavras 

minhas, palavras da minha infância, palavras da minha prática como criança, da minha 

experiência, e não das palavras deles. Veja como isso me marcou, anos depois. Já 

homem, eu proponho isso! (FREIRE, 2011, p.31) 

Após esse período inicial de aprendizagem, Freire continuou seus estudos em uma escola 

particular pequena. Mesmo sabendo que ele já tinha sido alfabetizado, a professora partia de suas 

frases, não impunha conteúdos previamente pensados por ela. Ele recorda que a professora 

solicitava que ele criasse uma frase. Só após isso ela pedia que escrevesse as palavras que havia dito 

e então corrigia o que fosse necessário. Todo processo partia de suas frases, ou seja, carregadas de 

vivências, de experiências, palavras de seu interesse.  

 
1 Antônio Sérgio Arantes Braga Guimarães é um educador e escritor brasileiro. Formado em Comunicação Social pela 
USP, lecionou na universidade de Lyon II, na França. Trabalhou para a Unesco em Angola. Na década de 1980 
colaborou com Paulo Freire. 
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Eu me lembro que foi assim também que, com ela, eu tive uma introdução, muito 

criança ainda, aos verbos. Mas, em lugar de eu decorar o tempo presente do modo 

indicativo do verbo ter, eu vivia o verbo ter no presente do indicativo, como vivia no 

pretérito imperfeito. Afinal de contas, verbo se aprende assim, e não como muita gente 

aprendia (FREIRE, 2011, p. 32-32). 

 Essa experiência mostra a importância do diálogo nos momentos de aprendizagem. Tanto os 

pais, como a professora deram voz às vivências como elemento chave no processo de 

aprendizagem. Freire destaca como isso possibilitou uma aprendizagem não apenas prazerosa, mas 

eficiente e significativa.   

QUANDO PROJETOS NASCEM DE DIÁLOGOS 

Para trabalhar com pessoas é preciso estar disposto a ouvir, sentir e repensar 

posicionamentos. Para trabalhar com Educação é preciso estar ainda mais atento e disposto a isso. 

Crianças pequenas não costumam se forçar a pensar em algo só porque mandamos. Não costumam 

fingir compreender algo apenas para agradar, nem aprendem só o que queremos na hora e da forma 

que mandamos. Crianças pequenas aprendem – e ensinam - a todo momento, não temos total 

controle dessa aprendizagem. Para perceber, mediar, guiar e contribuir para tal aprendizagem, é 

preciso ouvir. Para aproveitar essa aprendizagem viva é preciso acreditar na potência do diálogo. 

Para exemplificar a importância do diálogo na Educação Infantil, apresento a seguir um 

episódio do cotidiano de uma turma de crianças de 5 anos em uma escola pública federal situada no 

município do Rio de Janeiro, na qual atuo como professora:  

No refeitório da escola, após almoçar, algumas crianças comiam bananas de sobremesa. 

Uma delas, M.2, enquanto descascava a fruta, perguntou que banana era aquela, ao que algum 

adulto que estava no local respondeu que era uma banana prata. A criança, a esta altura, com 

feições que aparentavam um misto de confusão com curiosidade, trouxe uma nova pergunta: “Ué.... 

mas se existe banana prata e banana ouro, será que existe banana de diamante?” 

Sua pergunta, inicialmente engraçada, teve alguns desdobramentos em seguida. Fora do 

refeitório iniciamos uma conversa sobre tipos de bananas e a criança parecia realmente desejosa de 

desvendar o que, para ela, era um grande mistério.   

 
2 Para preservar sua identidade, usarei apenas a inicial de seu nome quando me referir a ela. 
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Partindo de sua dúvida inicial, aproveitando sua curiosidade, propus que M. pensasse em 

formas para descobrir a resposta que estava procurando. Inicialmente seu movimento foi andar pela 

escola questionando pessoas que encontrava no caminho se já haviam visto uma “banana de 

diamantes”. Após mais um tempo dialogando, M. decidiu que precisava perguntar outras coisas 

para mais pessoas e que, para isso, precisaria fazer – em suas palavras, “um papel com perguntas”. 

Para produzir a tal ficha, convidei-a para sentar ao computador da sala de leitura e formular 

questões que considerasse importantes.  

A menina pediu para digitar algumas palavras e, como ainda não era alfabetizada, propus 

que pensasse sobre sons e suas possibilidades de representação. Após algumas tentativas e 

reflexões, M. digitou algumas palavras e eu digitei outras, o que resultou, ao final, em uma espécie 

de formulário de pesquisa que ela utilizaria para tentar descobrir, como ela dizia, “mais coisas sobre 

bananas”.  

Convidei M. a pensar para quantas pessoas ela entregaria o formulário, estimulando que 

pensasse na quantidade de cópias que precisaria. Após chegar à conclusão, levei-a para fazer as 

cópias necessárias, conferi-las e nomear os formulários para que pudesse iniciar a entrega. M. 

escreveu os nomes que sabia e pediu ajuda para escrever os que ainda não havia aprendido. 

Passeamos pela escola entregando os formulários e a criança levou um para casa, na intenção de 

incluir sua família na pesquisa. 

Além disso, M. entregou alguns para outras turmas, para adultos da escola, destacando a 

cozinheira – em suas palavras “quem sabe mais de comida ali” – mas não mobilizou apenas as 

pessoas a quem se direcionou especificamente. Outras crianças ficaram curiosas e instigadas com 

todo o processo e participaram da pesquisa, ajudando M. com os formulários, perguntando a 

conhecidos, conversando entre si e, principalmente, pensando com ela, refletindo sobre a questão.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando ouvi a dúvida de M., eu poderia ter respondido que não, não existia banana de 

diamante. Contudo, ao invés de simplesmente responder à pergunta imediatamente, num 

movimento que Paulo Freire chama de Educação da resposta3, optei por não responder 

 
3 “A educação da resposta enfatiza a memorização mecânica dos conteúdos sobre os quais fala. Só uma educação da 
pergunta aguça, a curiosidade a estimula e a reforça. É preciso, porém, deixar claro que o erro da educação da resposta 
não está na resposta mas na ruptura entre ela e a pergunta. O erro está em que a resposta é discursada 
independentemente da pergunta que a provocaria”. (FREIRE, 2012, p. 29-30). 
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prontamente, mas devolver a pergunta e estimular que descobríssemos a resposta de sua dúvida 

juntas. Uma resposta simples poderia durar apenas alguns segundos. Entretanto, para o novo 

aprendizado, percorremos um caminho mais longo e trabalhoso, porém, mais significativo e 

interessante. Considerar a fala da criança, levar seus interesses em consideração, ouvir suas 

questões, promover o diálogo e a pesquisa, foram ações fundamentais para um aprendizado 

significativo. 

Ao final do processo, M. e as outras crianças não encontraram a “banana de diamante”, mas 

aprenderam vários outros tipos e nomes diferentes de banana que não conheciam e, o mais 

importante, construíram a noção de que podem pesquisar quando quiserem descobrir algo que ainda 

não sabem. O diálogo e a autonomia promovem não apenas a liberdade, mas a aprendizagem 

significativa.  
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Resumo 

O presente trabalho suscitou de uma vivência em uma turma de Educação Infantil de crianças de cinco 
anos. A curiosidade de uma das crianças em relação a uma simples banana, a escuta da pergunta, a 
valorização de sua construção lógica e o estímulo à construção de conhecimento que se originava em 
sua própria realidade acabou por influenciar no currículo. Em diálogo com Paulo Freire e sua proposta 
de uma Educação crítica e transformadora, que envolva os educandos em todo o processo, 
considerando-os não como seres passivos que apenas recebem conhecimento, mas que o constroem 
junto com o Educador, a reflexão proposta mostra que a dialogicidade Freireana não está presente 
apenas na Educação de jovens e adultos, mas também na Educação Infantil. Quando as crianças são 
ouvidas e respeitadas com todas suas dúvidas e questionamentos, quando tem suas culturas, suas 
vivências  e seus conhecimentos prévios considerados não apenas importantes, mas parte essencial da 
construção do currículo no qual se baseará sua aprendizagem, é possível promover um aprendizado que 
vai muito além da decodificação de letras. A consciência da importância de se promover o diálogo e 
valorizar a escuta atenta dos interesses das crianças resultou em um processo muito mais rico, 
significativo e afetivo. O diálogo com Paulo Freire ajuda a entender que a criança é um sujeito com 
cultura própria, a compreender que ela constrói o conhecimento por uma lógica singular e que a 
valorização e o fortalecimento de sua autonomia podem promover um aprendizado que vai muito além 
do reconhecimento do alfabeto. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Diálogo; Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 

A prática da leitura na escola constitui, como várias outras, um terreno de disputa de 

concepções e busca de caminhos, sobretudo se considerarmos, além dos muitos sentidos que a 

leitura pode assumir na vida do indivíduo, as demandas contemporâneas de inclusão social e 

democratização. Para fazer frente a tais demandas, é preciso delinear o entendimento da leitura, na 

esteira de concepções de linguagem bakhtinianas, tal como se tem feito presente nos meios 

acadêmicos e mesmo em documentos que orientam o ensino de línguas no Brasil desde o fim do 

século XX. 

 Em termos gerais, a ideia de um leitor consciente do seu papel dialógico no ato de ler, que 

se assume como sujeito da palavra também na interação com outras hipóteses de sentido, de outros 

leitores, corresponde a uma concepção de leitura relacionada a um campo geral que entende a 

linguagem como interação, construída nas práticas sociais. Nessa perspectiva, ler extrapola sempre 

a mera tarefa de decifração e se constitui como diálogo e produção de sentidos. Tal concepção 

abrange o literário e o não literário, considerando que todo ato de leitura envolve um 

posicionamento do leitor, muito para além da simplória figura do “receptor”.  

A busca, por um lado, de um caminho que encare o desafio da formação do leitor autônomo 

e crítico, e, por outro, de fazê-lo sem nostalgia quanto a formas anacrônicas de lidar com a leitura, 

exige dos educadores uma compreensão mais ampla do processo de letramento na escola e fora 

dela, sempre inscrito em seu tempo e espaço, tal como defendem, há bastante tempo, autores como 

Geraldi (1997), Britto (2012), Soares (2008), dentre outros. Em nossa tarefa de mediação da leitura 

na escola, é preciso que tenhamos o horizonte da construção do leitor verdadeiramente autônomo, 

aquele que, fora do ambiente escolar, será capaz de dar sentido ao que lê, seja por sua escolha, seja 

pelas práticas sociais que se constroem com os diversos gêneros textuais, componentes das mais 

diversas atividades humanas.  

Na dinâmica real do trabalho docente, a definição dos currículos e dos objetos de ensino 

participa do universo das escolhas metodológicas, à medida que estas também se orientam pelos 

objetivos do ensino estabelecidos nos diversos níveis. E é dela que trataremos a seguir, tomando por 

base o “Currículo Básico” de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, renomeação do Currículo 

Mínimo, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.  
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O CURRÍCULO BÁSICO: REFERÊNCIAS E QUESTÕES GERAIS 

O que hoje se denomina Currículo Básico1 é, na verdade, constituído pela versão anterior 

dos Currículos Mínimos da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (2012), que se 

declaravam inspirados em documentos oficiais (DCN, PCN e OCN), nos marcos propostos pela 

LDB, e em matrizes de avaliações externas (ENEM, SAEB, SAERJ). Propunham-se, em todas as 

áreas do conhecimento, a estabelecer conteúdos vistos pela SEEDUC como essenciais em cada um 

dos anos de escolaridade.  

Assim, os Currículos orientavam o trabalho do professor, a ser mensurado anualmente por 

exames como o SAERJ2. Sem entrar na caracterização mais global da dimensão político-pedagógica 

dessa proposta de uniformização, nem abordar aspectos históricos de tais definições curriculares no 

Brasil – já que não é o objetivo primordial aqui –, buscamos analisar aspectos do que está indicado 

nos conteúdos relativos à leitura, no Currículo Básico de Língua Portuguesa e Literatura para a rede 

estadual de ensino do Rio de Janeiro. 

Em primeiro lugar, é flagrante o fato de o Currículo organizar os conteúdos de cada bimestre 

a partir de gêneros textuais, o que corrobora a ideia, muito disseminada nos estudos da linguagem e 

consolidada pelos PCN de fins do século XX, de que o texto é o centro das aulas de língua materna 

na escola. Advinda de uma profunda crítica feita ao ensino tradicional da descrição e da norma 

linguística, a presença do texto como eixo organizador do ensino da língua atende ao pressuposto de 

que a linguagem acontece nas situações reais de comunicação, consubstanciadas nos diversos 

gêneros discursivos. 

De fato, vários elementos do Currículo indicam a tentativa de extrapolar a ideia do puro 

modelo de estruturas da língua, à medida que estas seriam extraídas dos diferentes gêneros e não o 

contrário, ou seja, não se busca, aparentemente, reproduzir a lógica de que os textos precisam 

comparecer às aulas para servirem tão somente de corpus para ensino gramatical. Contudo, tanto 

pela dupla função – de orientação e de definição de itens de cobrança – no trabalho do professor, 

quanto pelo que manifestam no tocante à leitura dos textos, é preciso refletir sobre as implicações 

pedagógicas do Currículo, cujo alcance, além de significativo (atinge todos os estudantes de uma 

das maiores redes de ensino público do país), interfere em práticas de sala de aula de um número 

igualmente expressivo de professores.  

 
1 A versão disponível para consulta pública ainda é a do Currículo Mínimo, documento aqui utilizado. 
2 Hoje tal papel é, de certa forma, desempenhado pela avaliação denominada Conhecer. 
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O TRABALHO COM A LEITURA: PROBLEMAS COM OS GÊNEROS 

É fato que várias das proposições presentes no Currículo indicam a intenção inicial de 

considerar os gêneros como eixos do trabalho com a língua – diversidade de gêneros; propostas de 

produção textual vinculadas ao exercício da leitura; objetivos, inclusive no uso da língua , que 

levam em conta efetivamente as particularidades de um gênero textual. Mas existem aspectos da 

elaboração do documento que não podem deixar de ser observados, se considerarmos que é preciso 

fazer preceitos teóricos dialogarem efetivamente com a sugestão de práticas em sala de aula, 

subentendida por propostas curriculares. Em um plano mais geral, o recorte e o agrupamento dos 

gêneros textuais – ou o que se compreende como tal– evidenciam algumas direções. Mesmo 

considerando que se trata de ensino e não de exercício de teoria dos gêneros, é preciso apontar, nas 

classificações e aproximações, certas distorções que podem representar, mais do que um problema 

teórico, dificuldades na organização de conteúdos e atividades. 

Ao lado de bimestres com um eixo exclusivo (romance, texto teatral, dissertação), estão os 

agrupamentos esperados, em gêneros assemelhados ou de circulação próxima, como, por exemplo: 

bilhete e mensagem instantânea ou história em quadrinhos e tirinha, contos de fadas e contos 

maravilhosos, no 6º ano; diário, blog e perfil, no 7º ano; artigo de divulgação científica, relatório, 

fichamento e resumo, no 8º ano. Mas esse agrupamento traz problemas de ordem teórica e prática. 

Ao mesmo tempo em que a tripartição do gênero carta no 9º ano (“pessoal, do leitor ou formal”) 

não corresponde a nenhum critério minimamente razoável, dada a diferença de natureza entre as 

três nomenclaturas/classificações, o fato de estar elencada junto com Curriculum Vitae , no mesmo 

bimestre, também não ajuda muito. Como esta, existem outras superposições de conteúdos nos 

eixos que, além de não guardarem grande proximidade, representam uma evidente sobrecarga para 

o trabalho de professores e alunos; no 8º ano, por exemplo, temos “Texto didático, verbete 

enciclopédico, apresentação (slide, cartazes), debate regrado e seminário”, como objetivos de 

leitura, junto com “reconhecer termos essenciais da oração” – conteúdo, por si só, abstrato e 

complexo para o ano de escolaridade. 

O hibridismo – ou ecletismo, nas palavras de Geraldi (1997) – é outro problema flagrante, 

quando se trata de conciliar o arcabouço teórico dos gêneros com os conteúdos didáticos 

identificados com a teoria dos elementos da comunicação jakobsonianos. De fato, é inequívoca a 

evocação de tal teoria no item que elenca, como um dos objetivos de bimestre do 6º ano, 

“Reconhecer como se dá a estrutura da comunicação dentro do contexto social (emissor, receptor, 

canal, código e mensagem)”. A estranheza reside no fato de que os tradicionais “elementos da 
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comunicação”, advindos da teoria jakobsoniana, pressupõem um esquema centrado na ideia do 

sujeito emissor e do receptor passivo, que se distancia da contextualização e da interação, tal como 

as entende Bakhtin, que, em Estética da criação verbal, afirma claramente a insuficiência dos 

esquemas centrados nas funções de “ouvinte” e “receptor” (BAKHTIN, 1997). Mesmo a menção à 

“estrutura da comunicação dentro do contexto social”, presente nos objetivos, não se coaduna com 

o modelo dos elementos da comunicação e pode se tornar uma dificuldade para o professor, 

pressionado a ministrar um conteúdo um tanto confuso e há muito revisto pelos estudos da 

linguagem.  

A tal constatação, pode-se opor a alegação de que os itens relacionados aos gêneros, ainda 

assim, hegemonizam o desenho geral das proposições de leitura no Currículo e que, portanto, 

estaríamos manifestando um preciosismo. Mas ficaremos em observação de superfície, se 

considerarmos que isso é suficiente. Mesmo no trabalho com os gêneros, é preciso lembrar que o 

exercício de leitura-escrita na escola vive cotidianamente exposto aos riscos da artificialização, 

dado o quase inevitável deslocamento em relação ao que se vivencia, como prática de linguagem, 

na sociedade em geral. Afinal, é forçoso admitir que não se reproduzem determinadas condições da 

experiência autêntica e que muitas atividades, cheias de boas intenções, podem se esvaziar de 

sentido (cartas do leitor sem motivação real, cartas a autoridades nunca enviadas, páginas de diário 

como obrigação, cartões postais sem viagens etc.).  

Um exemplo claro desse risco de artificialização se encontra no eixo relativo a “Diário, blog 

, perfil”, indicado para o 7º ano, no qual existem objetivos que fazem pressupor um modelo de 

coerções e autorizações para textos que estão, por definição e modo de circulação, longe de serem 

regulados pela ação da escola ou do professor. De fato, a enunciação do objetivo de “Diferenciar 

informações pertinentes das impertinentes na publicação de blogs e perfis nas redes sociais” parece 

ignorar o sem número de variáveis que interferem nessa diferenciação, as dificuldades do conceito 

mesmo de pertinência (que sempre envolve o ponto de vista de quem o determina) e o quanto soa 

inútil o objetivo em questão para o 7º ano do ensino fundamental. Não é difícil supor que 

“impertinente”, nesse terreno, poderia ser tudo o que os estudantes usassem como fruto de suas 

experiências pessoais e comunitárias, além daquilo que transgredisse formas usuais do gênero. O 

exercício modelar e gratuito, da leitura para a escrita, pode acabar, portanto, se tornando um 

instrumento nulo para efetivamente submeter textos lidos e produzidos a um juízo crítico, 

competência desejável para o exercício da cidadania.  
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E justamente nessa confluência entre crítica e exercício da cidadania, é incontornável 

apontar, ainda que brevemente, o caráter bastante pontual da presença de conteúdos relativos ao 

ensino de elementos da cultura afro-brasileira na educação básica, tal como prevê a Lei 10.639. 

Dentre outros problemas, o complicado sentido do exótico se revela no item relativo ao gênero 

“receita”, no 7º ano, que se volta para a mera curiosidade do detalhe, fragmentadora do fenômeno 

cultural: “Reconhecer, nas receitas oriundas de países lusófonos africanos, as variações de 

linguagem, destacando palavras desconhecidas e/ou pouco usadas no Brasil”. Além de se reforçar o 

sentido da decifração e do detalhe, são postas em destaque justamente as diferenças, os 

estranhamentos, e não as aproximações possíveis que contribuam para (re)construir identidades, 

uma das importantes funções da leitura, conforme já suficientemente posto pelo debate da educação 

antirracista. 

A LEITURA LITERÁRIA: AINDA A HEGEMONIA DO ESTILO DE ÉPOCA 

Embora a literatura apareça como conteúdo mais evidenciado no ensino médio, quando se 

apresenta em perspectiva histórica e envolve alguns conceitos básicos da teoria literária, o trabalho 

com o texto literário se inicia ainda no ensino fundamental. Trata-se de uma composição curricular 

muito disseminada, verificada também no documento em análise, que traz diversos conteúdos 

referentes a gêneros literários (contos, poemas, narrativas de aventura e outros) antes do nível 

médio. Entretanto, pela observação do tratamento dado aos textos, percebe-se que os objetivos 

relativos ao contato com o fenômeno literário, mesmo no ensino fundamental, não fogem a certo 

ímpeto classificatório, muito comum em uma tradição conteudista, à qual certamente causa 

desconforto a ausência de uma materialidade a ser “dada” e cobrada –  “Identificar e diferenciar 

personagens protagonistas e antagonistas” (romance, 9º ano), “Identificar o uso do imaginário e do 

ficcional da narrativa em busca da retratação do real” (contos de fadas, 6º ano), “Diferenciar 

aspectos ficcionais e não-ficcionais e/ou subjetivos nas narrativas em questão” (7º ano). São 

objetivos baseados em categorizações, algumas delas já até fragilizadas no campo dos estudos 

literários. Combina-se a isso uma avaliação institucional das tradições narrativas, distante das 

possibilidades reais dos estudantes do ensino fundamental, como vemos em “Reconhecer a 

importância do conto oral para os povos indígena e africano”; “Reconhecer a importância da 

crônica e do conto para a literatura nacional”.  

Já no ensino médio, com a tônica dos estudos históricos que a disciplina adquire, apresenta-

se uma sequenciação esperada dos conteúdos, de acordo com uma cronologia linear, pela 
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tradicional exploração dos estilos de época. Note-se, entretanto, que, na definição dos eixos de cada 

bimestre, ocorre uma sinalização de diálogo entre produções dos diversos períodos históricos e 

alguns gêneros atuais e não necessariamente literários, importantes sobretudo para as propostas de 

produção textual, vinculadas sempre às leituras do bimestre. São exemplos dessa tentativa: 

“literatura de informação e textos jesuíticos”, ao lado de “relato de viagem e crônica”; o Barroco 

com charge ou tirinha (subentende-se, como ponto de contato, a poesia satírica de Gregório de 

Matos); período das Luzes árcades com artigo enciclopédico; Naturalismo com artigo de divulgação 

científica; Simbolismo com canção; Modernismo com panfleto. Em particular, tais definições do 

Currículo têm o potencial de favorecer práticas alternativas de letramento literário, na ligação entre 

períodos e fazeres textuais distintos. 

Sem dúvida são possibilidades abertas, mas ainda em franca contradição com a tônica 

classificatória das “características dos estilos de época”, ao lado das características dos gêneros. 

Não se pode deixar de reafirmar aqui o quanto uma lista exaustiva de conteúdos já definidos, 

cobrados em avaliações institucionais, dificulta qualquer trabalho para além do modelar, mais 

possível de sistematizar, dada a ligeireza exigida pela quantidade de itens a serem abarcados em 

sala de aula. 

Com essa repetição do recorte ainda modelar e classificatório no ensino da literatura, tem-se 

como produto frequente não a autonomia da leitura, mas o automatismo do conteúdo vazio, 

memorizável, em tudo avesso à natureza dialógica que acreditamos constituir a leitura. Nos dizeres 

de Saveli (2007, p.113), apoiados em Paulo Freire, “ler é mais do que operar uma decodificação de 

palavras e frases, é participar das representações do autor do texto lido e mergulhar em 

representações equivalentes”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DE ONDE VEM E PARA ONDE VAI ESSA CRÍTICA? 

Julgamos importante refletir sobre os sentidos da leitura na escola, partir da análise do já 

feito, para alavancar a busca de alternativas, pela compreensão geral dos fenômenos que envolvem 

a linguagem, a leitura e o ensino, e pela percepção do esgotamento de algumas práticas. Tais 

horizontes gerais não podem estar apartados das propostas curriculares, assim como delas não 

podem estar excluídos aqueles que irão dar concretude ao trabalho nas escolas. Avaliamos, 

inclusive, ser este um debate importantíssimo, agora que a BNCC – que desperta outros e 

igualmente importantes questionamentos – está chegando às redes de ensino. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2117 

Buscamos aqui expressar o ponto de vista de quem está verdadeiramente em sala de aula, às 

voltas com as mil pressões do cotidiano, com a tarefa de mediar e incentivar a prática da leitura para 

estudantes muitas vezes desencantados com a própria escola – realidade dura, que se faz presente 

sempre no espectro de nossas escolhas. Até pela necessidade de nos mover na contracorrente do 

desencanto e da exclusão, muito para além das práticas pedagógicas celebradas como bem 

sucedidas apenas por produzirem índices em exames diversos, os desafios que nos são colocados, 

como educadores, conectam a leitura à produção de sentidos para a vida, para as reflexões e ações 

dos indivíduos na sociedade democrática.  
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Resumo 

O presente pôster busca problematizar a seleção, organização e tratamento dado aos conteúdos 
curriculares pertinentes à leitura na rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, a partir do que 
está apontado no Currículo Básico de Língua Portuguesa, anteriormente denominado de Currículo 
Mínimo, da Secretaria de Estado de Educação. Considerando-se como horizonte a formação do leitor 
para os desafios da vida cotidiana, inscrita também no exercício da cidadania, demarcam-se alguns 
limites e problemas nos conteúdos referentes à leitura dos gêneros textuais, quer tomados em si 
mesmos, quer em sua relação com conteúdos tradicionais das aulas de língua materna. Ao lado de 
questões nos domínios do conceitual, são apontadas dificuldades de ordem prática, que se impõem nas 
múltiplas faces do trabalho docente, ponto de partida e de chegada de nossas reflexões, razão pela qual 
pontuamos alguns exemplos mais concretos. Com base em estudos de extração bakhtiniana sobre 
linguagem e ensino, são evocadas contribuições de autores como Geraldi (1997), Britto (2012), Soares 
(2008) e Saveli (2007), que, desde fins do século XX, vêm se empenhando na tarefa de integrar a 
reflexão sobre ensino de língua portuguesa e literatura aos desafios gerais de democratização da 
sociedade brasileira. Apoiando-nos na pesquisa documental e bibliográfica, buscamos acumular algumas 
sínteses que nos permitam, como docentes, tomar consciência mais aprofundada das questões que 
envolvem o currículo de Língua Portuguesa apresentado como obrigatório e construir algum nível de 
autonomia crítica, motivadora das necessárias mediações na atividade consistente da leitura no espaço 
escolar. Afinal, além dos muitos sentidos particulares que a prática social da leitura pode assumir na 
vida individual, compreende-se ainda que ela é componente fundamental na construção de uma 
sociedade democrática na contemporaneidade. 

Palavras-chave: Leitura na escola; Currículo Básico Seeduc-RJ; gêneros textuais. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino da produção textual vem suscitando, nas últimas décadas, importantes discussões 

teóricas (JOLIBERT, 1994; KAUFMAN; RODRIGUEZ, 1995; DOLZ et al., 2010) que trouxeram 

para reflexão a utilização do texto no ensino de Língua Portuguesa desde os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

A relevância de desenvolver um trabalho com a produção de texto é referenciada desde os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa, documento oficial de 1997 (BRASIL, 

1997), contribuindo na organização de um ensino que tem como base o texto, considerando as 

situações de uso da linguagem oral e escrita nas quais somos socialmente expostos e que fazem 

sentido justamente por serem produzidas com interlocutores e em contextos reais. Assim, os textos 

“a partir de uma perspectiva sócio-funcional - são seleções, recortes, opções do potencial de 

significado contido na linguagem” (KAUFMAN; RODRÍGUEZ, 1995, p. 46). E essa perspectiva 

sociofuncional pode ser explorada nas propostas de ensino por meio da valorização e utilização de 

textos, dos mais variados gêneros, pertencentes aos mais diversos contextos de comunicação.  

Assim, fica evidenciada a importância de um ensino de Língua Portuguesa que considere o 

texto como o fio condutor no processo de produção escrita, levando em conta também que as 

diversas situações comunicativas suscitam textos de diferentes gêneros, que podem ser incluídos na 

dinâmica da sala de aula.  

 Nesse sentido, este trabalho relata uma experiência desenvolvida com alunos do 4º e 5º ano 

dos anos iniciais do ensino fundamental. São alunos que ainda estão em processo de aquisição do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Estudam em uma escola pública e são agrupados em uma 

classe específica para consolidação do SEA. Participou dessa experiência um grupo de sete alunos. 

O trabalho tem como objetivo compreender como os alunos escolhem e identificam 

diferentes gêneros textuais lidos na escola. A presente pesquisa está norteada pelos referenciais 

teóricos que analisam e refletem sobre gêneros textuais, tendo a seguinte indagação para seu 

desenvolvimento: Como os alunos escolhem e identificam os gêneros textuais que são lidos na 

escola?  
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REFLETINDO A PRODUÇÃO TEXTUAL A PARTIR DOS GÊNEROS 

Pensar a produção textual na escola implica reconhecer a presença de diferentes textos que 

circulam socialmente, que se organizam em torno de gêneros que apresentam certas regularidades e 

características comuns. Para Val et al. (2007, p. 19), 

Os gêneros são categorias, padrões, modelos de textos que, digamos, ‘têm vida 

própria’, isto é, circulam de fato na vida social. São muito numerosos, porque atendem 

a necessidades comunicativas e organizacionais da atividade humana, e porque se 

renovam, ao longo do tempo, em razão de novas necessidades, novas tecnologias, 

novos suportes. 

Os gêneros textuais são modelos de textos que circulam socialmente e que atendem às 

necessidades comunicativas diversas. Os gêneros textuais são conhecidos e precisam ser 

considerados por suas características e traços comuns, que podem ser classificados e explorados nas 

propostas de produção realizadas nas escolas, como nos indica Dolz et al. (2010, p. 40):  

O gênero, objeto de ensino, também é um objeto cultural e didático. E sobretudo, 

porque eles permitem o reagrupamento de uma variedade de textos disponíveis em 

função de aspectos genéricos, tais como os conteúdos, a estrutura comunicativa e as 

configurações de unidades linguísticas. 

Portanto, o entendimento do gênero enquanto objeto cultural e didático é fundamental nas 

propostas de ensino que buscam valorizar os conhecimentos dos alunos, bem como as suas 

preferências, o que contribui para conferir sentido à aprendizagem, tornando possível a 

compreensão da forma como são produzidos e estabelecidos socialmente os diversos gêneros em 

circulação.  

Os diversos gêneros em circulação podem ser analisados a partir de uma lógica cultural, pois 

existem os gêneros próprios a determinados ambientes, lugares, grupos sociais específicos ou 

épocas, como no caso da carta, que era muito utilizada há alguns anos ou até mesmo os ambientes 

virtuais que fomentam textos que não são acessíveis a boa parte das pessoas. Dessa forma, os 

gêneros configuram-se também em construções históricas e sociais das quais a humanidade vai 

progressivamente se apropriando. Segundo Dolz et al (2010, p. 40), 

[...] um gênero é um pré-construto histórico, resultante de uma prática e de uma 

formação social. A aprendizagem da língua oral e escrita se faz pela confrontação com 

um universo de textos que já nos são «dados de antemão». É uma apropriação de 

experiências acumuladas pela sociedade.  
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O caráter histórico e dinâmico dos gêneros precisa ser ressaltado e trazido ao centro do 

debate sobre as propostas de produção textual no ensino, uma vez que a interação social acontece 

por meio dos gêneros e “existem tantos gêneros orais e escritos quantas são as situações sociais em 

que o indivíduo está inserido” (KÖCHE et al., 2014, p. 12). É, portanto, desejável que as produções 

de texto pensadas na escola sejam construídas tendo o gênero como elemento norteador. 

As situações de interação vivenciadas no dia a dia nos permitem vislumbrar as inúmeras 

variações dos gêneros textuais orais e escritos, como nos indica Dolz e Schneuwly (2004, p.83), 

Quando nos comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação. Não escrevemos 

da mesma maneira quando redigimos uma carta de solicitação ou um conto; não 

falamos da mesma maneira quando fazemos uma exposição diante de uma classe ou 

quando conversamos à mesa com amigos. Os textos escritos ou orais que produzimos 

diferenciam-se uns dos outros e isso porque são produzidos em condições diferentes. 

Assim, são inúmeros os gêneros textuais, da esfera oral e escrita, decorrentes de situações 

comunicativas que fazem parte do contexto social e estão em maior ou menor número presentes no 

dia a dia das pessoas – especialmente das crianças – antes mesmo de ingressarem na escola, o que 

torna mais relevante ainda sua utilização nas propostas de ensino da produção oral e escrita.  

Gênero textual na sala de aula: desvelando conhecimentos e preferências 
A escolha e o desenvolvimento de ações com gêneros textuais em sala de aula é uma tarefa 

que requer do professor conhecimento sobre seus alunos e sobre sua diversidade e a forma como 

estão presentes na sociedade, considerando que “não há como fazer uma lista que esgote todos os 

gêneros, porque novos gêneros são constantemente criados para atenderem as necessidades dos 

usuários da língua (como o email, por exemplo), ao passo que outros caem em desuso e 

desaparecem” (CAFIERO, 2005, p. 25). Assim, a característica dinâmica dos gêneros demanda 

propostas de ensino diversificadas e que mobilizem os saberes dos alunos. 

Essa experiência aconteceu durante a observação de 16 horas-aula de uma professora que 

leciona em uma classe específica, com alunos que ainda não consolidaram o SEA, sendo assim 

organizada: 10 horas observando a aula da professora e 6 horas desenvolvendo a atividade com os 

alunos em sala de aula.  

Planejamos uma sequência didática que tinha como tema a produção de texto. Inicialmente, 

escolhemos textos relacionados a verbete de enciclopédia, conto de fadas, regras de jogo, notícia, 

narrativa de aventura, carta de leitor e relato de experiência, conforme os sugeridos por Dolz e 

Schneuwly (2004), e consideramos o agrupamento realizado pelos autores por ciclos/séries e 
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elegemos alguns dos gêneros textuais sugeridos para o 3º/4º e 5º/6º ciclos. Levamos para sala de 

aula uma caixa que denominamos de ‘caixa da curiosidade’ com os referidos textos para que os 

alunos, individualmente, escolhessem um para leitura.  

A caixa foi apresentada aos alunos com o questionamento: O que será que tem nessa caixa?  

A resposta de um dos alunos evidenciou seu entendimento acerca da pluralidade textual na qual está 

socialmente imerso: “Textos, múltiplos textos”. Com um convite à exploração, cada aluno escolheu 

um texto para ler, porém, não houve cobrança para que a leitura fosse concluída. O que não poderia 

faltar nesse momento era o envolvimento com os textos e a curiosidade em explorá-los. A troca de 

textos foi incentivada como forma de aproximá-los dos diferentes gêneros que compunham a caixa. 

Houve o envolvimento de todos os alunos durante a leitura.  

Após um período de leitura, discussão com os colegas e trocas, iniciamos uma roda de 

conversa, momento em que foram apresentados os nomes dos gêneros e os alunos, então, foram 

incentivados a falar sobre suas experiências e identificação com o texto escolhido. Esse momento 

propiciou reflexões e revelou as preferências referentes aos gêneros, tornando significativas e 

relevantes as leituras propostas. 

Os conhecimentos prévios acerca dos textos estiveram presentes e foram expostos várias 

vezes, como no relato de um aluno que revelou já ter assistido, em uma reportagem televisiva, uma 

história semelhante à notícia retirada da caixa sobre uma menina de Recife que improvisava salas 

de aula e ensinava crianças carentes. O comentário do aluno mostrou seu conhecimento e opinião 

sobre o conteúdo do gênero em questão: “Interessantíssima. Eu já tinha visto um caso igual no 

jornal” (Aluno A).  

A roda de conversa foi um caminho para compreender tanto o que os alunos já sabiam a 

respeito dos gêneros propostos como o que eles gostariam de aprender – pois, como nos indica 

Smolka (2012, p. 65), “a leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco tem a ver com as 

experiências de vida e de linguagem das crianças”. Assim, o processo de consolidação do SEA 

precisa considerar a interação e as experiências dos alunos envolvidos nesse processo. 

Na primeira aula, a experiência foi encerrada com a eleição do gênero textual que eles 

consideraram mais interessante para o desenvolvimento de uma sequência didática. Os gêneros 

escolhidos foram o conto de fadas e a narrativa de aventura, que, como nos indica Dolz e 

Schneuwly (2004), pertencem à cultura literária ficcional, apresentando como capacidade de 

linguagem dominante a narração. A eleição foi importante para conhecer a preferência dos alunos 

acerca dos textos propostos para a leitura. De acordo com Cafiero (2005, p. 25), “é muito provável 
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que, numa pesquisa com os alunos, eles mesmos manifestem os textos que desejam ler”. A eleição 

cumpriu esse papel, de desvelar os gostos e o desejo dos alunos de se envolverem mais com um 

determinado gênero textual. 

Nas aulas seguintes, os alunos leram e produziram textos dos gêneros escolhidos. Um desses 

textos foi lido com a participação da professora e da pesquisadora. Em seguida, começou uma 

reflexão sobre a escrita, numa perspectiva que envolveu o ‘pensar’ como escrever, principalmente, 

as palavras formadas com padrões silábicos complexos (CCV, CVC, CVV etc.). Uma tentativa para 

que os alunos refletissem sobre a sua escrita. 

Uma reflexão proporcionada por essa experiência foi a constatação de que os gostos e 

preferências dos alunos em relação aos gêneros textuais também precisam ser levados em 

consideração e viabilizados por meio de propostas de ensino que consideram não apenas o que está 

previsto na matriz curricular, mas o que motiva e desperta o desejo de continuar a aprender. Refletir 

sobre a escolha do gênero textual a ser trabalhado com os alunos é o passo inicial para uma 

mudança na prática pedagógica que busque dar sentido e significado à aprendizagem. 

 No entanto, favorecer o acesso dos alunos a uma variedade de gêneros só fará sentido na 

medida em que esses mesmos gêneros também forem explorados em suas características peculiares 

e a produção de textos for ensinada tomando como base os diversos usos e funções, uma vez que 

“trabalhar a partir das representações sociais facilita construir o ‘sentido’ das aprendizagens” 

(DOLZ et al, 2010, p. 47). E, para tanto, é imprescindível pensar nas possibilidades de ensino que 

cada gênero demanda.  

CONCLUSÕES 

A mudança tão almejada no desempenho dos alunos no que tange à proficiência escritora e 

leitora passa pelo entendimento de que as propostas de leitura e produção textual precisam 

considerar os diversos gêneros que servem como modelos textuais que estão presentes nos mais 

variados contextos e situações comunicativas. 

Repensar as propostas de produção textual, incluindo os gêneros na dinâmica das aulas, 

exige uma mudança também na formação do professor. Em muitos casos, não há uma preocupação 

em suscitar o envolvimento do aluno com os textos, em proporcionar rodas de conversas onde os 

conhecimentos sobre os gêneros sejam revelados.  
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Porém, apesar de a estrutura escolar, de certo modo, limitar e reduzir as possíveis situações 

comunicativas de circulação dos gêneros orais e escritos em seu interior, as propostas de ensino 

voltadas para a produção textual devem buscar uma valorização dos conhecimentos, opiniões e 

gostos dos alunos, fomentando, assim, um ensino significativo. 

Alguns gêneros textuais são, desde muito cedo, conhecidos pelas crianças que acompanham 

pais em consultas médicas em que são fornecidas receitas, frequentam postos de saúde onde 

recebem cartões de acompanhamento das vacinas, acompanham adultos ao supermercado com listas 

de compras ou simplesmente recebem panfletos de propaganda ao passarem pela rua. Os 

conhecimentos acerca desses e de muitos outros gêneros os tornam familiares para as crianças, 

facilitando a compreensão de suas estruturas e funções, propiciando sua inclusão nas propostas de 

ensino. Nesse caso, a presença dos contos e das narrativas de aventura lidos desde o período da 

educação infantil, bem como os filmes e desenho animado a que assistem na televisão. 

No entanto, há gêneros mais específicos de algumas situações comunicativas,  como o 

verbete de enciclopédia, a carta de leitor, o texto de opinião, as narrativas de aventura, os textos 

instrucionais, os relatos de experiência, os seminários, entre outros, que devem ser utilizados pelo 

professor, considerando os níveis das suas classes,  para potencializar as propostas de produção 

textual. 

Por fim, constatamos que os alunos escolhem e identificam os gêneros textuais baseados nos 

conhecimentos provenientes das experiências vivenciadas cotidianamente em diversos contextos 

comunicativos, estabelecendo relações entre fatos e acontecimentos e os respectivos gêneros em 

que são veiculados. Percebemos que os gostos e preferências possivelmente são definidos em 

função das características do gênero. Tanto os contos de fada quanto as narrativas de aventura 

possuem a capacidade de mexer com o imaginário de crianças e adolescentes, indo ao encontro dos 

anseios e necessidades próprios dessa fase da vida. Assim, o respeito e a valorização dos interesses 

e preferências dos alunos podem gerar envolvimento, prazer e desejo de aprender, que estão 

relacionadas com a perspectiva sociofuncional (KAUFMAN; RODRÍGUEZ, 1995) 
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Resumo 

O presente artigo é o recorte de uma pesquisa em andamento desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação Mestrado Profissional em Educação, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Configura-se 
em um relato de uma experiência desenvolvida com alunos do 4º e 5º anos dos anos iniciais do ensino 
fundamental. Participaram a professora e alunos que ainda estão em processo de aquisição do Sistema 
de Escrita Alfabética (SEA). Estudam em uma escola pública e são agrupados em uma classe específica 
para consolidação do SEA. O trabalho tem como objetivo compreender como os alunos escolhem e 
identificam diferentes gêneros textuais lidos na escola. Desenvolvemos uma atividade de escolha e 
identificação com textos e, em seguida, a leitura e reescrita, na tentativa de suscitar uma reflexão sobre a 
escrita. Percebemos que os gostos e preferências possivelmente são definidos em função das 
características do gênero. Uma reflexão proporcionada por essa experiência foi a constatação de que os 
gostos e preferências dos alunos em relação aos gêneros textuais também precisam ser levados em 
consideração e viabilizados por meio de propostas de ensino que consideram não apenas o que está 
previsto na matriz curricular, mas o que motiva e desperta o desejo de continuar a aprender.  Os 
gêneros escolhidos foram contos de fada e narrativas de aventura, que possuem a capacidade de mexer 
com o imaginário de crianças e adolescentes, indo ao encontro dos anseios e necessidades próprios 
dessa fase da vida. Assim, o respeito e a valorização dos interesses e preferências dos alunos podem 
gerar envolvimento, prazer e desejo de aprender, que estão relacionadas com a perspectiva 
sociofuncional.  

Palavras-chave: Gêneros textuais. Produção de texto. Escrita. 
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INTRODUÇÃO 

Desde 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o Ensino Médio 

passou a integrar a Educação Básica, e, muitas questões relacionadas a sua falta de identidade e 

finalidade tem sido discutida, configurando esta etapa da Educação Básica como um campo de 

disputas exaltadas nos últimos tempos. Teria esta etapa da Educação Básica por função preparar 

para o acesso a Universidade ou seria sua responsabilidade oportunizar uma formação profissional?  

Com relação a questão das divergências quanto a identidade do Ensino Médio, acrescentam-

se ainda as problemáticas da falta de qualidade, as condições desiguais de oferta, os baixos índices 

nas avaliações externas, e o grande número de evasão. E não podemos deixar de considerar também 

que  

As deficiências atuais do ensino médio no país são expressões da presença tardia de 

um projeto de democratização da educação pública no Brasil ainda inacabado, que 

sofre os abalos das mudanças ocorridas na segunda metade do século XX, que 

transformaram significativamente a ordem social, econômica e cultural, com 

importantes consequências para toda a educação pública. (KRAWCZYK, p.754, 2011)  

Portanto, tais questões configuram o Ensino Médio como um campo de urgência na atual 

conjuntura Educacional no Brasil. Não são vãos os debates acirrados quando o governo surpreende 

a todos, com uma Medida Provisória de n° 746, publicada em 22 de setembro de 2016, trazendo 

mudanças significativas nesta etapa da Educação sem possibilitar o diálogo e a discussão sobre 

essas mudanças junto aos sujeitos inseridos no Ensino Médio, sejam professores, alunos, pais, 

funcionários, organizações voltadas para o Ensino Médio, dentre outros. Tal postura 

antidemocrática do governo nos levou a questionar as intenções desta Reforma e quais anseios ela 

pretende saciar.  

A Medida Provisória foi convertida em Lei de n° 13.415 em fevereiro de 2017 e trouxe em 

sua proposta uma relação de interesses que atendem a lógica empresarial. (FREITAS, 2013; 

GONÇALVES, 2017)  

Estas alterações provocadas pela Reforma são uma resposta as problemáticas evidenciadas 

no Ensino Médio em nosso país? Quais interesses estão em “jogo” na Reforma do Ensino Médio? 

Estas são questões alarmantes, e que levantam questionamentos quanto a este ordenamento legal e 

ainda, em como serão as adaptações e possíveis configurações no currículo das escolas de Ensino 

Médio. 
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QUADRO TEÓRICO 

Em fevereiro de 2017, foi sancionada a Lei n. 13.415, que converteu a Medida Provisória n. 

746/2016 para a Reforma do Ensino Médio em lei. Tal ordenamento legal não está isolado, mas está 

imerso num desenhar de políticas reformadoras que atendem a interesses empresariais. Conforme 

afirma Ball,  

(...) empresas são agora diretamente envolvidas com política educacional em uma 

série de maneiras diferentes, e esses compromissos são parte de um conjunto mais 

amplo de processos complexos que afetam a política educacional, os quais incluem 

novas formas de filantropia e de ajuda para o desenvolvimento educacional, para os 

processos de mercado de crescimento e expansão de capital e a busca por parte das 

empresas de novas oportunidades para lucro (BALL, 2014, p. 37). 

Nesta perspectiva, a Reforma do Ensino Médio integra um conjunto de políticas que afetam 

a relação público-privado na Educação Básica. A Reforma do Ensino Médio propõe mudanças 

significativas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, ainda, traz mudanças na Lei que 

regulamenta o Fundeb. Alterações que afetam a organização curricular do Ensino Médio, a 

organização pedagógica e o financiamento desta etapa educacional. Tais mudanças trazem 

“repercussão para a formação de professores nas universidades e para a forma de ingresso no ensino 

superior” (GONÇALVES, p. 136, 2017) 

Uma das preocupações mais alarmantes com relação a esta Reforma trata-se da 

obrigatoriedade apenas das disciplinas de Português e Matemática nos três anos do Ensino Médio. 

Conforme declara Gonçalves 

Esta proposição parece-nos uma busca de preparar os estudantes para a realização 

dessas provas de desempenho, melhorando assim os indicadores do País. Além disso, 

parece assumir uma posição de valorização de duas áreas do conhecimento em 

detrimentos das demais no currículo escolar. (p. 136, 2017) 

Tais mudanças curriculares expressam além de uma simples escolha por determinada 

disciplina, mas sim uma escolha de projeto de sociedade. Arroyo retrata o currículo como um 

campo de disputa 

Em toda disputa por conhecimentos estão em jogo disputas por projetos de sociedade. 

Deve-se questionar os conhecimentos tidos como necessários, inevitáveis, sagrados, 

confrontando-os com outras opções por outros mundos mais justos e igualitários, mais 

humanos, menos segregadores dos coletivos que chegam às escolas públicas, 

sobretudo. Também é preciso repor nos currículos o embate político no campo do 
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conhecimento assumido não como um campo fechado, mas aberto à disputa de 

saberes, dos modos de pensar diferentes. (p. 38, 2011) 

Cabe destacar sobre as questões curriculares, ainda, que o conhecimento sobre as outras 

áreas serão diluídas nos denominados “itinerários formativos”. O currículo ficará dividido em dois 

eixos, sendo que um deles será comum a todos os alunos; a outra parte será dividida da seguinte 

maneira: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 

tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação técnica e profissional. Para este último 

itinerário, não haverá obrigatoriedade de formação em Licenciatura para os professores que darão 

as aulas. 

Este “novo” currículo do Ensino Médio evidencia um currículo pautado em dar conta das 

avaliações externas, submetido a questões econômicas que projeta uma visão mercantil da 

Educação Pública no Brasil. Como declara Arroyo: 

A visão tardia da necessidade sagrada de investir com urgência em capital humano 

invade a mídia e as análises e aumenta as pressões sobre o sistema escolar, sobre a 

educação de qualidade. Embate posto na escola pública, seus currículos e sua 

docência. A política nacional de avaliação passou a ser o ritual sagrado de medida 

dessa passagem da nação para o Primeiro Mundo. Onde incide com maior pressão 

essa necessidade de capacitação para o novo país, a nova economia competitiva é 

sobre os currículos. Currículos baseados em competências. Incide sobre os docentes, 

sua qualificação e seus compromissos. Até sua remuneração pelos resultados dos seus 

alunos nas provas, ou por frequência, assiduidade, organização, relatórios. (p. 50, 

2011) 

Apesar desta presente pesquisa ainda estar em andamento, é possível perceber que estas 

mudanças propostas na Reforma do Ensino Médio incidem na formação dos estudantes e na 

formação dos professores, incluindo a perspectiva do notório saber em um dos itinerários. O 

currículo que prioriza as competências e compromissado com avaliações externas limita a ação 

docente e sua qualidade, traz a perspectiva tecnicista do docente e não o valoriza como um 

profissional que pensam os processos de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. 

Acrescenta-se também o compromisso visível do Ministério da Educação com as demandas 

do mercado financeiro e com o empresariado. Tais questões se contrapõe a concepção exposta na 

LDB onde o Ensino Médio é colocado como última etapa da Educação Básica e deve estar 

comprometido com uma formação voltada ao exercício da cidadania, buscando oportunizar 

condições do estudante progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
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METODOLOGIA                 

Esta pesquisa situa-se no campo da investigação qualitativa, que tem como referência os 

estudos de Bogdan e Biklen (1994). Esse tipo de investigação qualitativa pode assumir diversas 

formas tendo em vista os objetivos que pretende alcançar, mas sempre procurará compreender os 

fenômenos em sua complexidade e em contexto natural.  

A primeira etapa desta pesquisa consiste na análise documental das atuais diretrizes para o 

Ensino Médio comparando com os ordenamentos legais que até então tínhamos para pensar sobre o 

currículo do Ensino Médio, como Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 2012,  a 

Lei n°13.415/2017 e a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, a fim de compreender 

quais os novos direcionamentos para o Ensino Médio a partir da aprovação da Reforma. As análises 

seguiram os estudos de Ball (2014) acerca do Ciclo de Políticas. 

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E POSSÍVEIS REFLEXÕES SOBRE SEUS 

ENGENDRAMENTOS 

A Reforma do Ensino Médio é uma reforma curricular que prevê uma flexibilidade na 

estrutura do Ensino Médio. O currículo, hoje dividido em 13 disciplinas obrigatórias, vai ser 

composto por duas cargas horárias. De um lado, terá uma base comum (que ocupará 1.800 horas, ou 

60% de todo o período do ensino médio). 

As tentativas de reformulação do currículo do Ensino Médio não são algo novo. Já no 

período após ter sido sancionada a LDB o Conselho nacional de Educação (CNE) dá início à 

produção das Diretrizes Curriculares Nacionais para as etapas e modalidades da Educação Básica.  

Elencamos três momentos em que se evidenciam disputas em torno dos sentidos e 

finalidades do Ensino Médio. O primeiro se situa no imediato pós-LDB quando das primeiras 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNEM); o segundo se inicia em 2003 quando da mudança de 

governo que anunciava novos rumos para a Educação e culmina com a produção de novas 

DCNEM, em substituição às anteriores. Por fim, trazemos um terceiro momento, fomentado por 

esta reforma instituída por uma Medida Provisória, não possibilitando o debate ou participação dos 

sujeitos inseridos nesta etapa da Educação Básica, sejam professores, alunos e sociedade, de 

maneira geral. E ainda, esta reforma traz consigo a lógica das competências e de um currículo que 

centraliza o Ensino Médio como uma proposta de preparação para o mercado exclusivamente. 

As relações entre transformações tecnológicas e necessidade de mudanças na 

educação escolar caracterizam uma percepção linear e determinista das relações entre 
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escola e sociedade. Além disso, “a centralidade da noção de competências no 

currículo, especialmente porque justificada e proposta pela via unidimensional do 

mercado, produz uma formação administrada, ao reforçar a possibilidade de uma 

educação de caráter instrumental e sujeita ao controle.  (SILVA, 2009, p. 449). 

O currículo construído a partir da Reforma do Ensino Médio limita as possibilidades com 

relação ao futuro do estudante. Afirmamos isso, pois é um currículo que oferece o mínimo. Mesmo 

depois de inúmeros embates o currículo desta etapa da Educação Básica oferta aproximadamente 

60% do que era ofertado com relação a conteúdo do currículo anterior. Esses cortes ampliam a 

diferença entre as ofertas de escolas públicas e privadas. Já que escolas privadas não limitaram seus 

currículos tão bruscamente. É importante questionar então qual seria a motivação desta reforma 

curricular e a que objetivos ela está direcionada.  

Observa-se que este modelo de escola reforça as desigualdades de sucesso responsabilizando 

as incapacidades de nascença. A “ideologia do dom” fica fortemente evidenciada neste novo 

currículo que prioriza habilidades e competências. Seguindo a ideologia da meritocracia que 

responsabiliza exclusivamente o esforço do indivíduo por seus sucessos ou fracassos, esta 

perspectiva nega a diferença da origem social, legitima as desigualdades escolares e, 

consequentemente, as desigualdades sociais, pois está fundada na ideia falsa de neutralidade do 

ensino e da escola, que leva a exclusão e reforça a legitimidade da classe dominante. Importante 

ressaltar, que nesta perspectiva os critérios de sucesso baseiam-se em questões sociais e não 

escolares. Assim, a escola naturaliza as desigualdades sociais em desigualdades de competência.  

CONCLUSÕES 

Apesar de serem análises iniciais, é possível afirmar que a Reforma do Ensino e suas 

implicações não contribuem para uma escola libertária ou justa, mas sim uma escola que reproduz 

as injustiças e desigualdades sociais. Sabemos a necessidade de se repensar o Ensino Médio e lhe 

possibilitar construir uma identidade. Porém esta reforma arbitrária nos arranca de todas as 

discussões e mobilizações que estavam sendo construídas neste sentido e nos faz retroceder de 

maneira estrondosa e absurda.  

Faz-se necessário, portanto, que sigamos em pesquisas e lutas buscando não nos conformar 

com o que está posto, mas sim visando uma educação pública de qualidade que amplie 

possibilidades, que promova um mínimo de justiça social, que caminhe como um direito social 

garantido a todos os cidadãos brasileiros em prol de uma sociedade democrática e plural, que tem 
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por objetivo a diminuição das desigualdades e que promova um mínimo, pelo menos, de justiça 

social.  
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Resumo 

O Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, está em pleno processo de materialização de sua 
Reforma, que foi instituída pela Lei n. 13.415/2017, que converteu a Medida Provisória n. 746/2016 em lei. 
Esta reforma foi alvo de muitas críticas da comunidade acadêmica, professores da Educação Básica e 
estudantes secundaristas. Com este trabalho, buscamos apresentar algumas problematizações acerca do 
currículo para esta etapa de ensino e procuramos compreender os possíveis efeitos para o currículo do 
Ensino Médio a partir da aprovação da Lei n. 13.415/2017. Esta lei trata-se de um ordenamento, que altera 
a LDB, entre outras leis e impõe mudanças curriculares que trazem impactos significativos na formação dos 
estudantes que integram esta etapa da Educação Básica. O estudo que resulta este trabalho, está inserido no 
campo das investigações qualitativas e utiliza-se da análise documental da legislação e documentos oficiais 
do Ministério da Educação. Verifica-se que com reforma do Ensino Médio, as duas únicas disciplinas 
obrigatórias nos três anos são Matemática e Língua Portuguesa; além disso, o currículo passa a ser 
organizado parte pelo estabelecido na Base Nacional Comum Curricular e parte por itinerários formativos 
de escolha dos estudantes. Entre os apontamentos que trazemos no decorrer do texto em prol de fomentar 
o debate sobre as alterações provocadas pela Reforma do Ensino Médio nossa investigação indica que o 
novo currículo é pautado nas competências, que responde a interesses mercadológicos, centrado em uma 
perspectiva neoliberal, além disso, outro aspecto que observamos é o esvaziamento de conteúdos dos 
conteúdos curriculares como a análise da BNCC evidencia.   

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio; Currículo; Política Curricular. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as discussões sobre a educação têm se intensificado, em especial as 

relacionadas ao Ensino Médio que, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Básica (LDBEN. Lei nº 9.394/96), se configura como a etapa final da educação básica, suscitando 

discussões acerca da sua identidade na sociedade contemporânea. O movimento de ampliação do 

acesso ao Ensino Médio, ainda é, em algumas regiões do País, um desafio. Entretanto, para a 

maioria dos estados, incluindo o DF, tal preocupação foi deslocada para o contexto da permanência 

na escola, evidenciada pelos índices de evasão e reprovação escolar. Nesse sentido, as atenções têm 

se voltado para a realidade escolar buscando elementos que indiquem as motivações que levam ao 

estudante desistir da escola e/ou permanecer nela sem aprender, o que leva à reprovação. 

Por considerar, a organização do trabalho pedagógico um dos elementos centrais para a 

sistematização do projeto da escola e da prática pedagógica, a forma como o ensino se organiza e se 

reorganiza para atender as demandas da escola torna-se objeto de reflexões e discussões.  

A hegemonia da escola como instância de legitimação, junto aos alunos, e a sala de aula 

como espaço convencional para a aquisição e construção dos conhecimentos socialmente definidos 

também entram no debate. Em outros lugares, mundo real ou digital, também aprende-se coisas. 

Assim, os limites dos dispositivos tempo e espaço que fazem parte da organização escolar tornam-

se mais flexíveis e questionáveis. As dimensões temporais e espaciais da escola não bastam mais 

para atender o ritmo acelerado da produção do conhecimento, eles precisam ser repensados pois na 

rotina escolar nada escapa à relação tempo-espaço. 

Nesse contexto, a proposta da semestralidade objetiva a reorganização dos tempos e espaços 

escolares, favorecendo as aprendizagens dos estudantes no Ensino Médio e consolidando novos 

conhecimentos que visam ao desenvolvimento do senso crítico e da autonomia intelectual 

(DISTRITO FEDERAL, 2014). Há também, uma preocupação em qualificar os tempos e os 

espaços escolares em que a relação professor-aluno é realizada, sendo o tempo-espaço da aula um 

dos principais, sem, no entanto, se restringir a ele. Ressignificar tempos e espaços escolares, sugere 

repensar como a escola pode se organizar a fim de livrar os docentes das amarras que limitam sua 

ação didática, dentre elas a limitação do tempo cronológico das aulas com duração de 50 minutos e 

a centralidade no professor em sala de aula, desconsiderando outros potenciais espaços de 

aprendizagem, inclusive fora dos muros da escola.  
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O trabalho pedagógico realizado na escola de Ensino Médio, é organizado, historicamente, 

de forma fragmentada com ênfase no tempo cronológico e em espaços fixos em que os 

conhecimentos são organizados e trabalhados de forma linear e segmentado em disciplinas. Villas 

Boas (2017), ressalta o quanto essas amarras ainda fazem parte da escola que busca no trabalho 

parcelado uma padronização justificada pela eficiência e produtividade, que se assemelha à 

organização capitalista do processo de trabalho. 

Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio assiste-se à tendência de 

subdivisão de disciplinas, de modo que cada professor se especialize em um dos seus 

aspectos. Assim, é comum verem-se os conteúdos de português serem trabalhados por 

diferentes professores: de gramática, de redação, de literatura, etc. Com a divisão 

técnica do trabalho que se instaurou no interior das escolas, o professor subdividiu o 

trabalho pedagógico com seus colegas e com especialistas em educação, perdendo a 

visão de conjunto antes possuída. (Villas-Boas, 2017, p.17) 

Diante disso, é basilar que a escola perceba as novas configurações do tempo e do espaço e 

suas significações construídas pelos sujeitos que nela atuam e se formam. 

A RELAÇÃO TEMPO-ESPAÇO ESCOLAR NA SEMESTRALIDADE 

A familiaridade da escola com o sistema fabril, baseado fordismo, modelo de produção de 

mercadorias em massa, que está na base organizacional da escola moderna, garantia um tratamento 

uniforme do tempo e das atividades a serem realizadas, num ciclo repetitivo para a racionalização 

do tempo e da produção. Na escola a experiência temporal também se insere num universo ritmado 

com um relógio, cadenciado por sinais sonoros que definem um sequenciamento de atividades. 

Partindo do conceito de tempo como um período sem interrupções no qual os 

acontecimentos ocorrem; os tempos escolares se configuram como tempos longos, em que o 

percurso escolar dos estudantes, para concluir a educação básica, exige um contato diário, frequente 

e prolongado dos alunos com a escola.  

[...] o relógio incorporado ao edifício escola é um organizador da vida da comunidade 

e da infância. Ele marca as horas da entrada na escola e de saída dela, os tempos de 

recreio e todos os momentos da vida na instituição. A ordem temporal se une, assim, à 

do espaço para regular a organização acadêmica e para pautar as coordenadas básicas 

das primeiras aprendizagens.” (FRAGO e ESCOLANO, 2001, p. 43-44) 

A estrutura temporal da organização escolar é extremamente exigente para os professores e 

estudantes, obrigando-os um ciclo coletivo e abstrato que não depende nem da rapidez nem da 
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lentidão do aprendizado dos alunos (TARDIF e LESSARD, 2014), reproduzindo universo do 

mundo do trabalho, cadenciado como um relógio, onde tudo é medido, contado e calculado 

abstratamente: tal dia, tal hora, eles deverão aprender tal coisa. Descuidar-se dele pode ocasionar 

fracasso ou sucesso produzindo uma diferenciação escolar e, à posteriori social. É um tempo 

imposto aos professores e estudantes que precisam ocupar esse tempo com atividades. 

Entretanto, o tempo escolar é também formador, porque organiza as primeiras percepções 

cognitivas da temporalidade e ajudam a internalizar a noção de exatidão, duração, aplicáveis à 

todos, constituindo assim, um tempo social.  

Os dois termos juntos, tempo-espaço, são utilizados para designar um contínuo espaço-

tempo; espaço de quatro dimensões que, de acordo com a teoria da relatividade, possui três 

coordenadas espaciais, sendo a quarta o tempo, utilizado para determinar a posição de um 

fenômeno. Percebe-se assim, que o significado do binômio tempo-espaço traz consigo 

acontecimentos e atividades que ocorrem em um determinado tempo (período) num espaço 

específico (lugar). Existe aí uma relação indissociável entre as dimensões tempo-espaço. 

A organização do conhecimento, do tempo e do espaço na escola são regulados pela 

linguagem do controle simbólico (Bernstein, 1996), formas de se relacionar, pensar e sentir e de 

suas regras que definem por meio de códigos discursivos “o que”, “quando e por quanto tempo”, e 

“onde” deve ocorrer o processo educativo. Tais regras, em grande medida, não estão expressas no 

currículo escolar, portanto encontram-se oculto. 

Silva (2011) apresenta o conceito de currículo oculto como “[...] todos aqueles aspectos que 

do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma 

implícita, para aprendizagens sociais relevantes”. (p.78). Nele os estudantes aprendem a atitudes, 

comportamentos, valores e orientações para o ajustamento social, por meio de normas, rituais e 

regulamentos. 

O autor considera, dentre outros elementos, a organização do espaço escolar como um dos 

componentes estruturais que ensinam aos estudantes certos comportamentos sociais “[...] o espaço 

rigidamente organizado da sala de aula tradicional ensina certas coisas; o espaço frouxamente 

estruturado da sala de aula mais aberta ensina outro tipo de coisas.” (p. 79). Ele aponta ainda que, o 

mesmo ocorre com o tempo, no qual aprende-se a pontualidade, o controle do tempo na realização 

de cada tarefa, dentre outras aprendizagens. 
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Ajustar o tempo escolar, regido por um tempo administrativo que independe dos indivíduos 

e da aprendizagem, com o tempo de aprendizagem que remete a tempos de vivências, situados em 

contextos que lhe dão sentido, é um dilema constante no dia a dia do trabalho docente. Equalizar 

esses dois tempos é um desafio que se coloca diariamente na realidade da escola. A gestão do 

tempo, pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, exige uma avaliação 

constante dos ritmos e do processo para uma tomada de decisão que respeite tanto o planejamento 

quanto às necessidades evidenciadas durante a aula, ajustando-o às exigências de cada situação. 

No Ensino Médio, os dispositivos que demarcam o tempo e o espaço das atividades 

realizadas estão ainda mais presentes e de forma mais controlada devido a subdivisão de disciplinas 

e do trabalho pedagógico, originado na pedagogia tecnicista, introduzida no Brasil na segunda 

metade do séc. XX. Nessa lógica, o trabalho pedagógico costuma ser um ritual repetitivo, realizado 

mecanicamente por professores e estudantes. O uso didático desse tempo-espaço requer uma 

mudança na forma como o conteúdo será trabalhado, cada professor, cada turma e cada atividade 

devem apresentar um ritual próprio. 

O ritual escolar costuma incluir ações desnecessárias que levam à perda de tempo, 

como por exemplo: fazer a chamada diariamente (um ato puramente burocrático 

depois que todos os estudantes são conhecidos), escrever no quadro, para os 

estudantes copiarem, o cabeçalho e longos deveres de casa, etc. (VILLAS BOAS, 

2017, p. 18). 

Em tempos de mudanças tão significativas nas formas de ensinar e aprender, com a 

globalização e o desenvolvimento tecnológico, o binômio tempo-espaço toma outros sentidos e 

significações. As práticas realizadas de forma mecânica no interior da escola precisam ser 

repensadas para qualificar os tempos-espaços de formação. A aquisição do conhecimento não se dá 

mais somente no tempo e no espaço da escola, os ambientes virtuais com sua configuração 

dinâmica em três ou quatro dimensões tornam o espaço do aprender mais atrativo para o estudante 

em um tempo menor para o acesso às informações, que expressam a mobilidade e a velocidade de 

acesso ao conhecimento. 

PERCURSO METODOLÓGICO – O TEMPO E O ESPAÇO DA PESQUISA 

A pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola de Ensino Médio da rede pública de 

ensino do Distrito Federal que aderiu a semestralidade no ano letivo de 2012 na fase de implantação 

da proposta na rede. No ano de 2018 a semestralidade foi universalizada em todo as escolas de 
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Ensino Médio públicas do DF. Realizar a pesquisa no contexto escolar tem possibilitado a interação 

do investigador com a realidade concreta, os sujeitos, suas práticas e como elas se realizam e 

reproduzem no processo do trabalho docente por ocorrer no espaço em que as experiências reais 

acontecem, possibilitando uma interatividade e uma participação ativa no contexto da pesquisa em 

diferentes graus. 

Foi feita a análise dos documentos e marcos legais que norteiam a OTP na escola, a escuta 

das vozes dos sujeitos que a compõem para uma maior aproximação com a realidade e de como ela 

é apreendida pelos professores, estudantes e equipe gestora, tendo como procedimentos/ 

instrumentos a entrevista narrativa, grupo focal e aplicação de questionário.  

A entrevista narrativa foi escolhida por considerar que as histórias contadas, as narrativas 

estão relacionadas ao tempo e espaço em que ocorreram, dando mais sentido à história relatada. 

Participaram das entrevistas narrativas um professor de cada área de conhecimento, sendo um 

professor de Biologia, uma professora de Língua Portuguesa, uma de Sociologia e a uma de 

Matemática, perfazendo um total de quatro professores. 

Os grupos focais possibilitaram interações coletivas que favoreceram a inserção da 

pesquisadora, tornando a socialização das discussões menos formal numa relação de reciprocidade. 

Foram elaborados tópicos-guia a partir das questões de pesquisa, com temas que serviram de 

estímulo à discussão entre os estudantes. Participaram do grupo focal, sete estudantes do 2 ano e 

seis do 3 ano. 

Foram realizadas 04 observações no espaço da coordenação pedagógica com um total de 

14h45 para uma aproximação inicial com a escola. Após foram realizadas 16 observações em 16 

dias letivos na sala de aula durante as aulas dos professores que participaram da entrevista narrativa, 

perfazendo um total de 48h de observação.   

O questionário foi aplicado na interação pessoal com a vice-diretora e os coordenadores 

pedagógicos, questões abertas e fechadas (misto), com a finalidade de conhecer como se deu o 

processo de implantação da semestralidade nas escolas, o acolhimento da proposta e as possíveis 

tensões e conflitos vivenciados, do ponto de vista dos gestores.  

Os dados levantados nas entrevistas narrativas e nos grupos focais estão sendo organizados e 

analisados à luz dos núcleos de significação (AGUIAR, 2015) a fim de apreender os sentidos e 

significados elaborados pelos sujeitos sobre e na realidade, que julgo ter coerência com a 
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perspectiva crítico-dialética e com os procedimentos e instrumentos delimitados para a realização 

da pesquisa. 

Na análise preliminar dos dados tem sinalizado que a semestralidade repercute na relação 

tempo-espaço escolar na medida em que amplia-se o tempo de contato semanal entre professores e 

estudantes promovendo uma aproximação entre os principais sujeitos envolvidos no processo de 

ensino- aprendizagem que pode culminar em mudanças na prática pedagógica dos professores. 

Entretanto aponta uma maior dificuldade em promover a interdisciplinaridade devido a organização 

das disciplinas em dois blocos, dificultando o diálogo entre os componentes curriculares da mesma 

área de conhecimento. 

CONCLUSÕES 

De modo geral, a semestralidade ao provocar uma reestruturação curricular, instaurou um 

movimento de discussões e mudanças (mesmo que iniciais) que repercutem não só na relação dos 

tempos-espaços administrativos, mas principalmente, dos pedagógicos. Uma nova relação começou 

a ser delineada abrindo uma brecha na estrutura rígida construída historicamente na escola, afetando 

o processo de ensino-aprendizagem e a auto-organização dos sujeitos nele envolvidos. 

Percebe-se que, mesmo diante das adversidades e de suas limitações, a escola tem se 

configurado como um espaço de resistência para garantir o cumprimento do seu papel social 

aproveitando o espaço de autonomia que ainda lhe é permitida, para a construção de práticas que 

favoreçam à todos uma formação básica com qualidade social.  

Apesar de ter uma organização controlada pelo tempo, por normas e regras, a escola é um 

espaço de pessoas, portanto sujeita a intervenções humanas, autônomas e imprevisíveis que são 

próprias da natureza humana. Desse modo, na realidade tem-se um controle parcial. Algumas 

escolas tem buscado alternativas para minimizar o impacto do tempo nas atividades e dos 

dispositivos que suscitam o mecanicismo presente na organização escolar.  

Sinalizo a necessidade de ampliar os estudos sobre as práticas alternativas de organização 

escolar e de organização curricular, dentre elas a semestralidade e a organização curricular por 

blocos de disciplinas, contribuindo com a possibilidade de romper com o modelo de escola 

tradicional que não tem atendido aos anseios da comunidade escolar e tornar uma realidade uma 

escola que se preocupe com a garantia da construção do conhecimento de forma democrática e 

acessível à todos onde os estudantes atuem de forma autônoma e consciente. 
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Resumo 

As atividades humanas ocorrem em um determinado tempo e espaço constituindo o homem como 
sujeito histórico em que as dimensões tempo-espaço estão imbricadas numa relação indissociável no 
movimento do real. A escolarização dos sujeitos se configura como uma atividade essencialmente 
humana, que acontece por um período de tempo significativo da existência dos sujeitos num lugar 
definido socialmente como escola. O objetivo do artigo é discutir a proposta de organização da escola 
de Ensino Médio na semestralidade e suas repercussões nas dimensões do tempo-espaço escolar. Tal 
preocupação vem de encontro com os dilemas da escola de ensino médio fortemente influenciada pelos 
determinantes sociais que atuam na organização e na relação tempo-espaço escolar. É nesse movimento 
de preocupações que este estudo se torna relevante ao contemplar a realidade concreta de uma escola 
que vivencia, uma proposta alternativa de organização dos tempos e espaços escolares com a 
semestralidade. A investigação está sendo realizada numa abordagem qualitativa com pesquisa 
bibliográfica, análise documental e levantamento de dados que atende a pesquisa de campo do tipo 
estudo de caso numa perspectiva crítico-dialética. Os dados preliminares trazem sinalizações iniciais 
acerca dos avanços e limitações da organização escolar na semestralidade, dentre eles a ampliação  do 
tempo de contato semanal entre professores e estudantes promovendo uma aproximação entre os 
principais sujeitos envolvidos no processo de ensino- aprendizagem podendo culminar em mudanças 
na prática pedagógica dos professores e uma maior dificuldade em promover a interdisciplinaridade 
devido a organização das disciplinas em dois blocos, dificultando o diálogo entre os componentes 
curriculares da mesma área de conhecimento. 

Palavras-chave: Ensino Médio, Semestralidade, Organização Escolar, Tempo-Espaço. 
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INTRODUÇÃO 

No cotidiano da maioria das escolas acontecem reuniões pedagógicas, as quais podem ser 

semanais, quinzenais, mensais, trimestrais ou quando houver necessidade, dependendo da forma 

como a rede de ensino organiza sua dinâmica. Em alguns municípios elas já possuem datas 

previamente agendadas desde o início do ano letivo até seu findo, porém, em outros ficam a critério 

da direção da escola marcar essas reuniões com sua equipe quando julgar necessário. 

Ao serem realizadas, tais reuniões muitas vezes assumem um caráter meramente burocrático 

para cumprir as exigências das secretarias de educação, o que causa insatisfação na maioria dos 

professores, pois é dispendido certo tempo sem um objetivo claro ou somente para dar avisos ou 

distribuir materiais, por exemplo. No entanto, em algumas escolas as reuniões pedagógicas são bem 

planejadas e organizadas para proporcionar uma troca de saberes, um momento de reflexão e 

aprofundamento dos estudos sobre temas relevantes à prática docente. E é nessa perspectiva que 

trataremos a reunião pedagógica nesse artigo, percebendo-a como um espaço propício a avaliação 

da prática através da reflexão em grupo, identificando os problemas a serem sanados e as 

necessidades que precisam ser atendidas para o êxito do processo de ensino/aprendizagem. 

REUNIÃO PEDAGÓGICA E ATOS DE CURRÍCULO 

A reunião pedagógica é um momento em que professores, especialistas em educação1 e 

direção tem para se reunir visando tratar de assuntos educacionais. No entanto, tal reunião muitas 

vezes não é valorizada pelos seus participantes, sendo vista como mera ocupação de tempo 

desnecessária. Além disso, como destaca Torres (2012), tais reuniões por vezes acabam não 

tratando de assuntos pedagógicos, mas sim de assuntos de caráter administrativo ou burocrático. 

Neste sentido, percebemos a necessidade de se organizar e planejar a reunião pedagógica para que 

de fato cumpra seu papel 

(...) como espaço privilegiado nas ações partilhadas do coordenador pedagógico com 

os professores, nas quais ambos se debruçam sobre as questões que emergem da 

prática, refletindo sobre elas, buscando-lhes novas respostas e novos saberes, ao 

mesmo tempo. (TORRES, 2012, p. 45). 
 

1 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, em seu artigo 67, § 2º, são considerados 
especialistas em educação os professores que atuam na coordenação e no assessoramento pedagógico. Assim, ao 
utilizarmos este termo, estaremos nos referindo a coordenação/orientação pedagógica, orientação e supervisão 
educacional.  
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Sendo assim, um dos objetivos da reunião pedagógica é discutir os problemas que surgem 

da prática, refletir e então traçar os caminhos a seguir buscando atender as necessidades dos 

educandos. Já os autores Bruno e Christov (2015), destacam a importância da reunião pedagógica 

como um espaço de reflexão no sentido de avaliar a prática, trocar experiências e aprofundar 

conhecimentos sobre o processo de ensino/aprendizagem; ou seja, o espaço que a reunião 

pedagógica propicia para a avaliação da prática. Em Sant’Anna (1995), isso se evidencia quando a 

avaliação é apresentada como 

(...) um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador e do sistema 

confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja teórico (mental) ou 

prático. (p. 31, 32) 

Tendo a reunião pedagógica como um espaço de reflexão para estimar a prática, a avaliação 

não consiste em somente avaliar o aluno, mas todo o contexto escolar percebendo as dificuldades 

que possam comprometer o êxito do processo de ensino/aprendizagem. Nesse âmbito, percebemos 

este tipo de reunião como um valioso instrumento de avaliação para a implementação de atos de 

currículo, os quais podem ser compreendidos  

(...) como toda e qualquer ação socioeducacional. O currículo não se completa nem se 

confunde com os programas de curso, os conteúdos selecionados ou as disciplinas que 

compõe a matriz curricular. Os atos de currículo se traduzem, justamente, no conjunto 

de ações que possibilita conexões com o social de modo relacional. Por isto, a 

pertinência dos estudos de currículo não está apenas em compreender o que o 

currículo ou como ele se faz, mas sim em compreender os efeitos dos atos de currículo 

na vida dos sujeitos escolarizados. Não é por outra razão, que em muitos estudos da 

área, se depreende o sentido do currículo como artefato vivencial que engloba as 

diversas formas de aprendizagem que o sujeito obtém como consequência de estar 

sendo escolarizado (GOMES, 2012, p.27). 

Os atos de currículo englobam os sujeitos envolvidos no processo formativo capazes de criar 

estratégias e promover uma aprendizagem significativa. Macedo (2008), citando Bruner, ressalta 

que os atos de currículo se referem às ações socioeducacionais praticadas pelos atores educativos 

em seus cotidianos, não se limitando aos conteúdos, mas entendendo o currículo como vivo, 

dinâmico e em constante construção com os sujeitos que com ele interage. 

Compreendidos estes importantes conceitos acerca da reunião pedagógica, avaliação e atos 

de currículo, passamos a relatar a seguir a experiência que tivemos em uma reunião pedagógica em 
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que utilizamos os resultados da avaliação da prática e da troca de experiências para 

implementarmos atos de currículo de acordo com as necessidades dos educandos. 

RELATO DE UMA REUNIÃO PEDAGÓGICA NA PRÁTICA 

Em outubro de dois mil e dezenove, no terceiro trimestre do ano letivo, na Escola Municipal 

Jardim Ipitangas, localizada no município de Saquarema – RJ, percebemos a necessidade de realizar 

com a equipe de professores uma reunião pedagógica que fosse dinâmica, reflexiva e avaliativa 

sobre processo educativo. Assim, planejamos tal reunião com um sorteio de perguntas que 

trouxesse o grupo à reflexão e à avaliação da sua prática, bem como nos fornecessem subsídios 

sobre quais caminhos deveríamos trilhar para alcançar maior êxito no processo de 

ensino/aprendizagem nesta escola. 

Antes do sorteio das perguntas, fizemos a sensibilização da equipe com a mensagem 

“Lençol sujo” (autor desconhecido), a qual relata que uma mulher olhava diariamente pela sua 

janela os lençóis dependurados no varal da vizinha e comentava com seu marido que tal vizinha não 

sabia lavar roupas, seus lençóis eram sempre encardidos. Um belo dia, a mulher olhou pela janela e 

surpresa falou para seu marido que a vizinha enfim havia aprendido a lavar roupa, seus lençóis não 

estavam mais sujos. Seu marido lhe respondeu que naquela manhã se levantou mais cedo e lavou a 

janela da cozinha. Ou seja, era a janela da mulher que estava suja e não os lençóis da vizinha. Com 

esta mensagem buscamos destacar a importância de prestarmos atenção às nossas ações ao invés de 

ficar observando e criticando os outros. 

Em seguida, passamos para as perguntas planejadas, as quais foram: O que vem dando 

certo? O que mais me/te inquieta? Como planejo/planejar aulas diferenciadas? Como venho 

trabalhando com os alunos inclusos? O que fazer para motivar os alunos? Qual experiência foi 

muito válida durante esses trimestres? Quais foram os ensinamentos até o momento? O que faltou 

até o momento para atender a proposta? Diante dos desafios que estão postos, o que fazer para 

melhorar? Como a Orientação Pedagógica pode me/te ajudar na minha/sua prática pedagógica? 

Como a Orientação Educacional pode me/te ajudar na minha/sua prática pedagógica? Como a 

Direção pode me/te ajudar na minha/sua prática pedagógica? 

Sugerimos no início da reunião que as perguntas fossem sorteadas e que quem lesse a 

pergunta poderia respondê-la ou passar para que um colega respondesse, mas a equipe de 

professores preferiu que as perguntas fossem feitas na ordem em que cada um estava sentado, em 

círculo, e no momento da resposta todos que tivessem o desejo se colocasse com sua fala. Os 
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professores demonstraram grande satisfação com a dinâmica utilizada, tornando a reunião 

pedagógica muito produtiva.  

Assim, através dessa reunião, conseguimos obter uma avaliação satisfatória da prática que 

vinha sendo realizada em nossa escola e identificar que a comunidade escolar precisa ampliar seus 

horizontes, pois este fato interfere no processo de ensino/aprendizagem. Muitas vezes temos alunos 

descomprometidos com o processo educativo por não terem uma perspectiva de vida. 

A nossa escola atende uma comunidade carente que reside em bairros afastados do centro da 

cidade. Apesar da nossa região ser praiana, temos alunos que nunca foram à praia. Temos também 

alunos que não tiveram a oportunidade de ir ao cinema ou ao teatro. Desse modo, muitos acham que 

a vida se resume ao que eles conhecem do lugar onde vivem, não percebendo um real motivo para 

se dedicar aos estudos. Assim, notamos a necessidade de implementarmos atos de currículo que 

proporcionem aos educandos a ampliação de seus horizontes. 

Visto que esta reunião pedagógica foi realizada na metade do terceiro trimestre de dois mil e 

dezenove, já findando o ano letivo, decidimos que continuaríamos implementando atos de currículo 

no corrente ano letivo. Planejamos então realizar com os alunos uma pesquisa para conhecer mais 

de perto seus desejos e interesses, bem como saber o que pensam sobre a escola e o estudo; realizar 

passeios dentro e fora do município para proporcionar aos educandos um olhar diferente do lugar 

onde residem; promover atividades culturais dentro da escola; ministrar aulas diversificadas 

lançando mão de diferentes estratégias de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reunião pedagógica constitui-se em um espaço fundamental dentro da escola, pois garante 

momentos em que professores, especialistas em educação e direção podem refletir de forma 

conjunta sobre a prática docente, visando a melhoria do processo educacional. Porém, para que a 

reunião pedagógica se torne um instrumento legítimo de avaliação, cujos resultados revertam-se em 

informações relevantes para a escola, ela deve estar pautada em um planejamento bem executado, 

sendo conduzida e organizada, de tal modo que permita sua fruição na construção de novas ideias. 

Para isso, tal reunião deve ser mediada conforme as necessidades reais da escola e dos educandos, 

de maneira que permita subsidiar uma prática pedagógica mais direcionada para os anseios da 

comunidade escolar.  
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Contudo, vale enfatizar que de nada adiantaria a conquista de tantos resultados no processo 

de ensino/aprendizagem, se estes não fizerem sentido para os alunos. Deste modo, ao identificarmos 

tais necessidades por meio da avaliação, que foi realizada na reunião pedagógica, se faz necessário 

implementarmos atos de currículo, ou seja, desenvolver ações socioeducacionais, no sentido de 

criar novas estratégias para a promoção de uma aprendizagem mais significativa.  

Um dos pontos cruciais na realização de uma reunião pedagógica tida como instrumento de 

avaliação, é a troca de experiências. Trata-se, portanto, de um momento tão rico no crescimento 

profissional e pessoal de cada integrante, que transcende aos resultados iniciais, contribuindo 

sobremaneira para a valorização dos professores, uma vez que estes profissionais merecem e 

precisam ser mais ouvidos no cotidiano da escola. 

Ao abordar a reunião pedagógica neste artigo, se buscou ressaltar aspectos como a 

importância da avaliação na prática, as trocas de experiências e as tomadas de decisão em conjunto, 

que permeiam os atos de currículo e sua implementação para a construção do conhecimento de 

nossos educandos. A implementação desses atos de currículo no decorrer do ano letivo, representa 

uma ampliação dos horizontes da escola, através de diversas estratégias que prezam o saber e o 

bem-estar dos alunos, mas principalmente na aquisição de novos conhecimentos que façam sentido 

para eles. 
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Resumo 

Este artigo tem por finalidade refletir de que forma a reunião pedagógica pode se constituir em um 
instrumento de avaliação na implementação de atos de currículo no cotidiano escolar. Para atingir tal 
objetivo é explicitado a reunião pedagógica e seus propósitos, bem como a compreensão dos conceitos 
de avaliação e atos de currículo. Na análise da reunião pedagógica como espaço de reflexão para avaliar 
a prática docente, nota-se que esta precisa ser devidamente organizada e planejada para que cumpra de 
fato seu papel, não se desviando dos objetivos propostos ou mesmo enveredando por assuntos 
burocráticos e/ou administrativos. Esta avaliação visa apreciar em sua totalidade todo o contexto 
escolar, ou seja, no âmbito do aluno, professor, coordenação pedagógica, orientação e supervisão 
educacional, direção e o próprio sistema escolar, no intuito de identificar se está acontecendo realmente 
uma aprendizagem significativa. No que tange os resultados, sua utilização na implementação de atos 
de currículo torna-se essencial, tendo em vista que o currículo está em constante construção com os 
sujeitos que com ele interage. Para ilustrar este trabalho foi relatado a realização de uma reunião 
pedagógica, cujo intento foi avaliar a prática em curso, refletindo conjuntamente sobre as trocas de 
experiências e assim identificar quais caminhos poderiam ser trilhados para o êxito do processo de 
ensino/aprendizagem. Com base nesta reunião foi constatado ainda que os professores gostam e 
necessitam desses momentos de avaliação, haja vista ser este o espaço que marca a dinâmica do ouvir e 
ser ouvido, de expor suas dificuldades do dia a dia e buscar soluções conjuntas para alcançar uma 
construção mais significativa do conhecimento escolar. 

Palavras-chave: Reunião Pedagógica; avaliação; atos de currículo. 
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INTRODUÇÃO 

As competências socioemocionais estão listadas como competências a serem construídas no 

indivíduo do século XXI. Essas competências, que também podem ser rotuladas como inteligência 

socioemocional, apresentam um conjunto de habilidades a ser desenvolvido, como as emocionais, 

sociais e éticas. 

As habilidades emocionais dizem respeito a de que modo o indivíduo administra as próprias 

emoções nas situações cotidianas, aprendendo a lidar com as frustrações, evoluir com os erros, criar 

um sentido de autoavaliação, fomentando a autoconfiança. 

Planejar atividades que desenvolvam essas habilidades requer comprometimento subjetivo 

com a amplitude que envolve a questão da aprendizagem, o que, consequentemente, está 

relacionado ao desenvolvimento do ser, sujeito integral. Para o desenvolvimento das habilidades 

emocionais, como parte do conjunto das competências socioemocionais, não bastam, portanto, o 

rigor e o cuidado com as atividades a serem propostas, mas sim, prioritariamente, a percepção e 

concepção que se tem sobre o projeto de educação. 

Quando se trata do ensino de Língua Inglesa, os desafios, já experimentados em outros 

componentes curriculares, avolumam-se. Ademais, o próprio percurso formativo do idioma, ao 

longo do processo de escolarização, aponta fragilidades e inconsistências nas vivências 

pedagógicas, evidenciando a necessidade de reflexão sobre a sua prática, com vistas a propostas de 

releitura e reestruturação curricular. 

Este trabalho, decorrente de estudos e pesquisas desenvolvidos no mestrado profissional do 

Instituto Federal Fluminense (IFFluminense), pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica,  apresenta o relato de uma experiência pedagógica vivenciada em uma 

turma real, no ensino de Língua Inglesa, no  Curso Técnico em Eventos, no IFFluminense Campus 

Cabo Frio, no ano de 2019, em que se buscou o desenvolvimento da autorregulação da 

aprendizagem e a abordagem afetiva, que compõem o conjunto de habilidades socioemocionais, 

como possibilidade de construção da autonomia, favorecendo as aprendizagens.  

Como um dos resultados do trabalho com a turma, vê-se o quanto é possível construir um 

currículo que atenda às exigências e competências a serem formadas nos indivíduos, sujeitos ativos, 

na presente e futuras gerações. 
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O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO CURSO TÉCNICO EM EVENTOS 

Formar pessoas com a habilidade de gerir pensamentos, sentimentos e atitudes é um desafio 

para todas as áreas de conhecimento, inclusive para o ensino de uma língua estrangeira. No âmbito 

do ensino da Língua Inglesa, observa-se que os alunos carregam uma pesada carga de 

incompreensões, reproduções de tarefas e sentimento de incapacidade de identificação e 

comunicação, situação talvez reforçada pela concepção e formato de currículo que tem sustentado o 

trabalho na área, ainda mais no currículo dos cursos técnicos, considerando sua trajetória histórica 

de formação. 

No segundo módulo do Curso Técnico em Eventos - um curso subsequente - os alunos já 

têm a conclusão do Ensino Médio. O ensino de Língua Inglesa tem um caráter estritamente 

instrumental, cujo objetivo é a aquisição de vocabulário destinado à área de eventos. Associar o 

programa curricular desse componente ao desenvolvimento das habilidades emocionais é o desafio 

posto. 

A educação profissional no Brasil tem origem no século XIX, com a criação do Colégio das 

Fábricas, seguido da criação da Escola de Belas Artes, Instituto Comercial no Rio de Janeiro, Casas 

de Educando e Artífices, Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos e os Liceus de Artes e Ofícios, 

como um mecanismo de assistência aos órfãos e aos filhos dos operários (MOURA, 2007). No 

século XX, a história da educação nacional passa a ser organizada pelo conjunto das Leis Orgânicas 

do Ensino Brasileiro, que começa a ser publicado em 1942, com o advento da Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, que estava destinada às “Elites Condutoras do Brasil”, processo concluído em 

1946 (BRASIL, 2018). 

Esse conjunto de leis foi o marco legal do Ensino Secundário que apresentava propostas 

educacionais diferenciadas e desiguais, contemplando uma visão dualista da educação: uma de 

caráter propedêutico para a elite, e outra de caráter profissional para os “deserdados da sorte” 

(BRASIL, 2018). Com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a Lei nº 4.024/1961, essa dualidade, no conjunto de leis, foi rompida (BRASIL, 2018). 

Com a segunda reforma dessa lei, em 1971 (Lei 5692/71), o Ensino Profissional foi 

implementado por força de lei, passando a integrar o Ensino Secundário, com o intuito de suprir a 

demanda do processo de industrialização através da formação de mão de obra especializada e 

qualificada para a inserção no mercado de trabalho. Porém, na prática, a dualidade estrutural se 

mantém com a clara distinção entre a educação voltada para os que planejam (elite/minoria) e os 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2151 

que executam (classe trabalhadora/maioria) (KUENZER, 2009). É nesse contexto que o currículo 

proposto para a educação profissional seguiu uma trajetória altamente tecnicista.  

Apresentando-se como proposta para o fim da dualidade no Ensino Médio do Brasil, surge o 

conceito de currículo integrado, o qual integraria a educação básica à técnica, baseado no conceito 

da politecnia, “compreendendo-a como uma educação unitária e universal destinada à superação da 

dualidade entre cultura geral e cultura técnica (...)” (MOURA, 2007, p.19). E é essa educação 

unitária e universal que se busca na materialização de um currículo que se quer integrado. 

Nesse contexto, o ensino da Língua Inglesa nos cursos técnicos demanda estudos, reflexões 

e um olhar atento sobre sua função na formação de profissionais, não mais para o mercado, mas 

para o mundo do trabalho.  

 E foi exatamente sob essa perspectiva que se buscou a articulação de atividades 

autorreguladas e a afetividade com o programa a ser desenvolvido na área no Curso Técnico em 

Eventos. 

A AFETIVIDADE E A AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM AÇÃO  

Seguindo o caráter instrumental do curso, a proposta de ensino em questão foi aplicada em 

uma turma, composta por 22 alunos, em sua maioria trabalhadores, que trazem na bagagem as 

histórias e experiências vividas em diferentes contextos escolares, em diferentes momentos da vida. 

Do total de alunos da turma, somente um afirma não ter tido contato com o ensino da Língua 

Inglesa no período escolar.  

Apesar da grande maioria afirmar ter contato com o ensino da Língua Inglesa em sua 

trajetória escolar, seja nos anos finais do ensino fundamental e/ou  no ensino médio, a relação com 

o objeto de estudo e o conhecimento sobre ele emerge como insatisfatória, embora todos tenham 

demonstrado o desejo de aprender o idioma. O sentimento de frustração, demonstrado pela turma, 

através do questionário aplicado, parece não estar relacionado ao gosto e interesse pelo idioma, mas 

sim na forma como se vem lidando com esse idioma na sala de aula.  

A Língua Inglesa para o Curso Técnico em Eventos propõe o conhecimento do vocabulário 

técnico relacionado à atividade profissional de eventos, aplicando os conhecimentos nas ações de 

leitura, escrita, audição e oralidade, buscando o envolvimento dos alunos na construção do 

vocabulário básico, dando sentido à sua construção, para que a compreensão e a apreensão da 
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língua se deem em contextos reais de comunicação. Dessa forma, o ensino da língua inglesa vai 

sendo incorporado ao discurso do aprendiz.  

Porém, se as experiências com o idioma estão pautadas no sentimento de incompreensões, 

frustrações e medo de exposição, é preciso reconstruir o sentido.  A maneira encontrada para essa 

reconstrução foi trabalhar com as memórias e histórias vividas em diferentes eventos sociais, com 

personagens reais, conferindo vez e voz a afetividade e às emoções. 

Em Língua Inglesa, como fruto de observação e experiência de trabalho, é possível 

identificar que o aluno de Eventos, salvo exceções esporádicas, traz consigo duas características 

facilmente identificáveis: apresenta lacunas expressivas na formação básica ou alcançou uma 

formação básica razoável, mas não consegue acessar o seu próprio repertório de conhecimento, em 

atividades supostamente compatíveis com tal nível de formação. Assim, o conhecimento parece 

fragilizado. Uma das causas de tal fragilidade pode ser a insuficiência do vocabulário. 

Segundo Souza (2018), a aprendizagem de uma língua, materna ou estrangeira, faz-se por 

meio de práticas sociais, por meio de situações concretas de aprendizagem, ou seja, na interação 

entre os interlocutores. Diz ainda a autora, que ensinar a língua vai além de ensinar gramática e 

frases descontextualizadas; o foco do ensino desloca-se para a produção de sentido, e o aprendiz 

torna-se agente de aprendizagem. 

A busca de sentido para a construção do vocabulário técnico partiu de dentro pra fora, num 

movimento coletivo de contar as histórias pessoais das festas e/ou eventos que marcaram a vida, 

envolvendo os alunos na gestão da própria aprendizagem. 

 Ao gerir a própria aprendizagem, mediada pela organização do ensino pelo professor, o 

aluno pode refletir a respeito das próprias ações, com autonomia e regulação da aprendizagem. Mas, 

como “a reflexão não se dá aleatoriamente” (RIOS, 2010, p. 47), é algo que também precisa ser 

ensinado. E pensando o ensino como um gesto de socialização de conhecimentos e valores, este não 

pode ser pensado desconectado de um contexto. 

E, exatamente para a organização desse contexto de aprendizagem, o currículo foi posto em 

ação através da aplicação de uma sequência didática que promoveu a articulação entre o 

vocabulário técnico e a afetividade, com a proposta de atividades autorreguladas. 

Ao trazer para a sala de aula as memórias recheadas de afeto, alegrias, e realizações 

pessoais, a turma elencou diferentes eventos sociais, listando palavras afins, trazidas das histórias 

pessoais, mas que são comuns e próprias aos eventos listados.  
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Falando sobre casamento, aniversário, formatura, festa junina, eventos esportivos e Natal, o 

vocabulário foi surgindo e grupos foram se formando, a partir de interesses comuns.  

De posse das palavras, os grupos iniciaram o trabalho de tradução. Como as palavras 

registradas surgiram do arcabouço emocional, surgiu o desejo de ampliação de um conhecimento, a 

partir da observação de algo muito simples, que, entretanto, motivou os alunos numa produção tanto 

pessoal quanto coletiva. Foi o momento em que as noções pré-concebidas acerca das dificuldades 

da aprendizagem de um idioma começaram a ser desconstruídas. Os alunos descobriram que muito 

do vocabulário em Inglês já era conhecido e passível de compartilhamento, sem medo de 

julgamento. 

As intervenções e orientações da professora se davam num movimento de escuta e diálogo, 

enquanto circulava por entre os grupos, e num movimento recíproco, os grupos se alternavam na 

aproximação com a professora, socializando e confirmando os novos conhecimentos, além de 

distinções ortográficas e de pronúncia, visto que conhecer uma língua estrangeira é disponibilizar-se 

ao conhecimento da cultura de um povo. 

A sequência didática foi aplicada em dez encontros com a turma, totalizando vinte 

horas/aula. Em cada encontro, mediante as atividades propostas, a turma seguiu, organizando-se e 

cumprindo as tarefas. Os alunos tinham total conhecimento da metodologia de trabalho e todos se 

mostraram interessados e envolvidos. 

A tarefa final foi a apresentação dos grupos, mas não uma simples apresentação da tarefa 

cumprida. Cada grupo teve a responsabilidade de ensinar aos demais a lista de vocabulário 

construída, compreendendo que não deveriam somente se apropriar de um vocabulário novo, em 

Inglês, mas, principalmente, conseguir trabalhar esse vocabulário, de modo que a organização de 

cada etapa do processo alcançasse uma aprendizagem a ser constatada por eles mesmos, o que, ao 

final, causou muita expectativa e uma certa insegurança.  

Em todos os momentos, nos trabalhos dos grupos, desde sua formação à apresentação final, 

os alunos foram, paulatinamente, internalizando não somente os conteúdos, mas também os 

processos, aprendendo a aprender, cuidando também da aprendizagem do outro.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobre toda a experiência vivida e compartilhada com a turma, duas  importantes 

considerações devem ser feitas. A primeira envolve o impacto da socialização da aprendizagem: o 
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entrosamento dos membros do grupo, em cada grupo, assim como uma uniformidade na 

participação de cada aluno. A afinidade com o evento escolhido, gostar da festa sobre a qual iriam 

falar, conhecer histórias dos colegas relacionadas à festa, tudo isso se traduziu em motivação. 

Motivação sem ansiedade. Sem medo do idioma.  

A segunda envolve o sentimento de concordância, de aceitação de uma provocação, por 

parte dos alunos, quando se mostraram tão dispostos a assumir uma posição tradicionalmente 

ocupada pela professora, mais uma vez, sem ansiedade. Em outras palavras, a compreensão de que 

a aprendizagem é uma atividade essencialmente colaborativa, de interação social, que se dá em 

contexto, conhecendo o que se sabe para poder prosseguir, estando esses princípios intimamente 

ligados à aprendizagem autorregulada. 

 Em conjunto, vimos que o ensino de língua estrangeira deve ser algo vivo, que assume um 

caráter político, histórico e social, permitindo ao aluno interagir com o mundo e produzir 

significados. Vimos que a aprendizagem de vocabulário é efetiva quando implica em um 

compromisso ativo com as atividades de aprendizagem. Aprendemos que lidar com as próprias 

emoções, autoconhecer-se e relacionar-se com os outros envolve cooperação e a capacidade de 

resolver problemas na gerência dos objetivos da vida. Essas habilidades socioemocionais, portanto, 

interferem sobremaneira na formação humana e profissional do ser, sabendo que quanto mais 

afetuosamente se derem as interações humanas, melhor será o desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais. A riqueza do trabalho advém na visível articulação entre cognição e afetividade, 

na mobilização de todos os sujeitos. 
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Resumo 

Para a formação do indivíduo do século XXI, o desenvolvimento das competências socioemocionais se 
apresenta como elemento necessário, e a elas está associado o conjunto de habilidades sociais, 
emocionais e éticas. Para que essas habilidades e competências sejam expandidas, é preciso que o 
projeto de educação ou a própria concepção de ensino sejam revistos. Este trabalho é o relato de uma 
experiência vivida com o desenvolvimento e aplicação de uma sequência didática, fruto do mestrado 
profissional do Instituto Federal Fluminense (IFFluminense), pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional e Tecnológica, que une as competências cognitivas às afetivas e emocionais ao 
currículo de Língua Inglesa para o Curso Técnico em Eventos. A vivência com os alunos do curso, que 
necessariamente concluíram ou podem estar concluindo o ensino médio, revela fragilidades na 
aprendizagem da Língua Inglesa, possivelmente causadas pelo processo metodológico de ensino, que 
contradiz a proposta de pleno desenvolvimento do ser. Aprender com os próprios erros, uma das 
habilidades emocionais a ser desenvolvida, parece algo ainda distante quando se trata do ensino de 
idiomas, em função do medo, da frustração, da insegurança e da sensação de incapacidade de 
comunicação que os assola. A sequência didática foi aplicada em uma turma do segundo módulo do 
curso, em que a Língua Inglesa tem caráter instrumental, trazendo à tona as histórias, memórias e 
arcabouço afetivo dos alunos para a construção do vocabulário a ser aprendido. O resultado do 
trabalho aponta a necessidade de reflexão sobre o ensino de idioma na educação profissional, e 
demonstra a real possibilidade de construção e ação de um currículo que atenda às exigências e 
competências a serem formadas nos e pelos indivíduos. 

Palavras-chave: Competências socioemocionais; Currículo; Língua Inglesa; Educação Profissional. 
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INTRODUÇÃO 

Alfabetização geográfica é contextualizada pela maneira que o educando visualiza o mundo 

em que está situado, não somente nos âmbitos de localização e descrição espacial, mas 

compreendendo os diferentes espaços para ocupação e interação entre si, no Brasil foram 

instauradas políticas públicas com o objetivo de contemplar os direitos de um ensino pleno as 

crianças e jovens na Educação Básica. A partir de tais finalidades, as políticas públicas criadas “[...] 

devem zelar pelo bem viver das crianças, garantindo-lhes as condições necessárias a um 

desenvolvimento pleno e feliz; e a aprendizagem delas deve ser, sem qualquer dúvida, a principal 

preocupação da escola.” (ESTEBAN, 2012, p. 573).  

Tendo conhecimento da importância da alfabetização geográfica para a formação acadêmica 

e pessoal dos educandos, as propostas formuladas no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid), em 2019, por um grupo de graduandas do curso de Pedagogia que 

possibilitou a implementação de atividades com esse objetivo numa turma de 2º ano dos anos 

iniciais, de uma escola municipal na Zona Sul do Rio de Janeiro, para se pensar sobre a influência 

da geografia no campo educacional. 

Vale ressaltar que antes das bolsistas junto a coordenadora do Pibid desenvolverem o 

projeto e o calendário de atividades a serem desenvolvidas, foram feitas observações, ao longo de 

um mês, na sala de aula, para saber quais matérias eram as mais abordadas com a turma. Diante das 

observações, concluíram que Língua Portuguesa e Matemática foram as disciplinas que ocuparam 

grande parte da carga horária da turma. Segundo diversos estudos, o foco nessas disciplinas ocorre 

devido a maneira em que as avaliações externas de larga escala são desenvolvidas, tendo como eixo 

norteador de avaliação essas disciplinas para analisar como o processo de alfabetização está sendo 

desenvolvido e o conhecimento que os alunos estão adquirindo.  Desse modo, as avaliações 

aplicadas dentro do ambiente escolar, como é o caso da Provinha Brasil – avaliação realizada esse 

ano na turma do projeto-, apenas avalia o conhecimento do educando do seguinte modo: 

[...] Entre os cinco eixos considerados imprescindíveis para o desenvolvimento da 

alfabetização e do letramento no documento citado – apropriação do sistema de 

escrita; leitura; escrita; compreensão e valorização da cultura escrita; desenvolvimento 

da oralidade–, apenas os dois primeiros são efetivamente incorporados à Provinha. 

(ESTEBAN, 2012, p. 578). 
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A partir dessa concepção, os alunos são avaliados de acordo com apropriação da leitura e a 

escrita ocorrente ao longo desse processo. Assim o currículo e o conteúdo abordado pelo professor 

estão interligados às questões que compõem a Provinha Brasil. Nesta perspectiva, por meio da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) - documento normativo oficial que sistematiza os conteúdos 

que devem ser ensinados nas escolas de Educação Básica das redes pública e privada do Brasil- traz 

em suas habilidades os conceitos de espaço, lugar e identidade, nos quais, geram um valor de 

pertencimento no sujeito, ao implementar metodologias que abordam o que faz parte de seu 

contexto, baseando-se em sua bagagem cultural e social, criando um valor afetivo e de 

reconhecimento do local onde vivem e suas modificações.  

A organização escolar e a maneira como dispõe e “praticam” o currículo possibilitam e 

estimulam uma ênfase nos conceitos e nas atividades em “alfabetização corporal” e noções 

geográficas de “lugar e espaço” no segmento da Educação Infantil e no 1º ano do Ensino 

Fundamental. Nesses primeiros anos escolares, é priorizado o desenvolvimento da corporeidade, 

muitas vezes por entendermos que facilita o processo de alfabetização ao desenvolver coordenação 

e domínio motores- essencial para a escrita- e é comum vermos um trabalho mais intenso sobre 

espaço (extensão que ocupamos) do que lugar (espaço em que o sujeito mantém uma relação 

afetiva), pois se trata de um momento onde muitos corpos passam a ocupar uma mesma 

dependência (saem do espaço doméstico para o espaço escolar). 

DESDOBRAMENTO: TRAZENDO A GEOGRAFIA CRÍTICA PARA ALÉM DA AVALIAÇÃO 

A pesquisa trouxe a necessidade de ações onde se levasse em consideração o lugar da escola 

e de educandos e lançou o desafio de desenvolver atividades com aquilo que tinham apenas como 

espaço nem sempre como lugar. Vimos e ouvimos como alguns locais eram desconhecidos por não 

ter, a priori, função na sobrevivência dos sujeitos. Uma igreja desconhecida, alterações de paisagens 

ignoradas, uma história “esquecida” ou não trazida para os momentos de aprendizagem. 

Diante do resultado das observações sobre as disciplinas trabalhadas em sala de aula e com 

os pré-objetivos para a alfabetização geográfica em vista, as bolsistas do Pibid e coordenadora 

reuniram-se e começaram a pontuar questões pilares para o projeto. Dentre elas e sendo a que 

desdobrava as outras estava a alfabetização geográfica crítica, ou seja, a alfabetização geográfica 

em que os educandos são peças fundamentais da aprendizagem, em que o conhecimento não fosse 

dado, mas construído entre eles e as bolsistas a partir das trocas. Cabe ressaltar, segundo 

Mazzonetto e Moreira, sobre a Geografia Crítica que: 
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Para que os ideais da Geografia Crítica tenham sucesso na escola, precisamos romper 

com a estaticidade, a fragmentação e a neutralidade da educação tradicional. O aluno 

precisa estar inserido no processo educativo, não apenas como uma “tábua rasa” ou 

como um elemento que simplesmente reage a estímulos vindos de fora. A idéia de 

dinâmica e movimento da Geografia Crítica necessita da ação, em que o aluno deve 

executar a ação e refletir a respeito de seus atos e atitudes. Pensando no processo de 

ensino e aprendizagem a ação do aluno sobre o objeto do conhecimento é a chave para 

a sua construção. (MAZZONETTO e MOREIRA, 2006, p. 125) 

Tendo a bagagem do educando como parte fundamental para a alfabetização geográfica, as 

bolsistas trabalharam os conceitos de espaço geográfico a partir da realidade das crianças. Juntos, o 

projeto teve início a partir da coleta de informações sobre o que eles entendiam sobre o conceito de 

orientação espacial e localização geográfica. Ao perceber que grande parte dos estudantes tinham 

dificuldade com lateralidade, adotamos formas lúdicas para trabalharmos os conteúdos, fazendo uso 

de jogos de tabuleiro, brincadeiras elaboradas que trabalhassem as noções direcionais, como caça ao 

tesouro e ferramentas digitais como o google maps. 

Junto a prática dessas atividades, as bolsistas pediam que os alunos, em pequenos grupos, 

desenvolvessem mapas relatando o que tinha no entorno da escola para terem conhecimento do que 

educandos lembravam sobre aquele espaço geográfico e como eles entendiam que poderiam utilizar 

como pontos de referência. No primeiro momento, os grupos tinham dificuldade em transcrever o 

espaço para o papel, faziam os mapas (figura 1, em anexo) a partir de uma grande rua onde os 

pontos de referências eram amontoados um ao lado dos outros. Cabe ressaltar que a escola em que o 

projeto é desenvolvido localiza-se na esquina entre duas ruas, sendo assim, os referenciais de 

localização dispostos ao longo do quarteirão eram postos juntos, como se fossem sequenciais.  

Ao observarem os primeiros mapas, relatados acima, e perceberem a dificuldade de transpor 

os pontos de destaques das ruas do quarteirão da escola, decidiram dar aos grupos fotos dos pontos 

já desenhados. Os mapas criados, apesar de terem representações das ruas paralelas à da escola 

também tiveram, como nos primeiros mapas, os pontos amontoados e nenhuma representação 

gráfica das próprias crianças (figura 2, em anexo). 

Para auxiliar na percepção dos educandos sobre a disposição geográfica da região em que a 

escola está, o grupo de bolsistas Pibid junto com a professora levaram a turma para fazer um 

passeio nas ruas do entorno. Após essa atividade, ocorreu uma roda de conversa para que as 

crianças falassem o que acharam do passeio, o que lhes chamou atenção nas ruas que passaram e 
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que elencassem os pontos de referência que existem no entorno da escola. Posteriormente, foi 

pedido que em grupo as crianças, novamente, fizessem mapas (figura 3, em anexo) para ajudar 

outras pessoas a chegarem à escola. Tendo os referenciais pontuados, as bolsistas entregaram uma 

cartolina com os quarteirões desenhados e o nome das ruas escritos para que os educandos 

terminassem de criar o mapa. Vale ressaltar que mesmo com fotos dos pontos listados, eles podiam 

desenhar na cartolina outros pontos que eles acharam válido entrar no mapa. 

Diante disso, foi possível observar a trajetória dos educandos durante todas as atividades 

realizadas ao longo do ano de 2019, então percebendo que nos primeiros momentos a maioria dos 

alunos não compreendiam a necessidade de identificar lateralidade em relação a direita ou esquerda 

e tinham dificuldades para se localizarem e orientarem outras pessoas no próprio ambiente escolar, 

sendo assim atividades foram desenvolvidas para cessarem as dúvidas. Ademais, através das 

atividades desenvolvidas pode-se observar que através de abordagens significativas possibilitou 

provocar e despertar o interesse dos educandos sobre os conhecimentos geográficos, onde os 

mesmos começaram a questionar os locais onde passava, possibilitando com que as bolsistas 

implementassem novos conteúdos e métodos para a abordagem de conteúdos cartográficos, com 

intuito de os mesmos desenvolvessem um senso crítico um valor de pertencimento ao local 

transitam.  

Desta forma, ao utilizar a alfabetização possibilitou aos educandos expandir o seu senso 

crítico sobre a constituição do espaço, ao ser provocado a assumir um senso crítico sobre a 

constituição das desigualdades sociais e espaciais trazendo “[...] a ideia de cidadão é aquele que 

exerce seu direito a ter direitos, ativa e democraticamente, o que significa exercer seu direito de, 

inclusive, criar novos direitos e ampliar outros. É no exercício pleno da cidadania que é possível, 

então, transformar direitos formais em direitos reais.” (CAVALCANTI, 2002, p. 51 apud. SILVA; 

MELO, p. 3). Nesta perspectiva, para que fossem apresentados os direitos de cidadania, por meio 

do ensino de geografia possibilitou ao indivíduo conhecimento sobre o que lhe convém fazer e 

quais mudanças ocorrem na sociedade, ao mesmo tempo em que se respeita as divergências dos 

demais seres humanos e busca por direitos coletivos. 

CONCLUSÃO 

Ao longo das atividades descritas em nossa experiência no campo educacional por meio do 

Pibid, foi possível observar o desenvolvimento dos alunos em relação aos conteúdos trabalhados, 

como: a lateralidade e o reconhecimento dos pontos de referência que compõem o bairro onde eles 
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estão inseridos. Geografia, Língua Portuguesa e Matemática, por meio da interdisciplinaridade, 

foram trabalhadas em conjunto- como, por exemplo: na escrita dos nomes das ruas do bairro em que 

a escola está inserida e ao identificar e entender quais critérios são utilizados para a numeração das 

residências e edifícios- com o intuito de desenvolver uma concepção unitária do conhecimento. 

Para tal, fez-se necessária uma troca de experiência entre os estudantes e nós, salientando que eles 

foram elementos fundamentais para o projeto. 

Durante as aplicações das atividades em sala de aula, conseguiu-se acompanhar a evolução 

gradativa dos educandos durante todo o processo, no qual os mesmos no início das atividades 

demonstraram possuir dificuldades em questões de lateralidade, numerações e conteúdos 

relacionados com a geografia. Entretanto, no decorrer do desenvolvimento do projeto, observou-se 

que os educandos conseguiram sanar suas dúvidas, desenvolvendo suas habilidades e 

conhecimentos ao conseguir localizar, posicionar e descrever de forma explícita sua localização. 

Vale salientar que por meio da abordagem humanista - em que o educando é o foco da 

aprendizagem - os estudantes demonstraram interesse por todas as atividades realizadas. 

Diante disso, constatamos devido a nossa atuação e com a experiência adquirida no Pibid a 

importância do trabalho interdisciplinar na educação, pois possibilita ao educando a percepção e a 

importância das matérias curriculares. Desta forma, podemos ressaltar que o projeto desenvolvido 

agregou tanto em nossa formação acadêmica ao ter que desenvolver formas lúdicas e significativas 

para matérias que convencionalmente são apresentadas de forma conteudista, como para os 

educandos que passaram a visualizar os conteúdos geográficos como algo que faz parte do seu 

cotidiano e não apenas como mais uma disciplina que devem aprender para conseguir acertar 

questões em uma prova. 

Notamos que é despendido um tempo considerável do ensino em prol de avaliações 

externas. Materiais didáticos e prática docente são pautados em vista de atender tais avaliações, 

minando a autonomia docente no atendimento ao público local. A BNCC carrega uma perspectiva 

nacional e caberia a cada unidade educacional (estado, município, secretarias e redes de ensino) 

realizar ações que tragam a história, a geografia, a arte, a cultura e as linguagens da sociedade local. 

Porém, a preocupação demasiada em atender índices avaliativos, furta as oportunidades de 

enriquecimento da cultura local. 
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ANEXOS 

Figuras 1. Mapas com pontos de referências amontoados 

 
 

Figura 2. Mapeando o entorno escolar 

 
 

Figura 3. Referenciais para localização e orientação do espaço 
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Resumo 

O presente artigo tem por intuito relatar as experiências no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid), apresentando possibilidade de atividade interdisciplinar em meio a avaliação externa, 
auferindo proveito da alfabetização geográfica, baseando-se nas vivências do educando para apresentar 
os conteúdos geográficos. Para tal, foi utilizada a bagagem que os educandos possuem para possibilitar 
a inserção de metodologias que fizessem sentido e para compreensão e concepção de diferentes 
espaços. Buscou-se métodos de abordagem dos conteúdos geográficos de uma maneira lúdica para os 
anos iniciais e foi notado que eles não eram apresentados continuamente e/ou poucas vezes abordados. 
Constatou-se que, em grande parte da escolarização nos anos iniciais, Matemática e Língua Portuguesa 
são as disciplinas que ocupam demasiadamente os planejamentos de aula e a grade curricular, devido a 
fatores intra e extra escolares, como as avaliações externas de larga escala. O projeto, por meio da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), abarcava atividades para trabalhar a alfabetização geográfica e os 
assuntos que a cerceiam, possibilitando a inserção dos conteúdos mínimos que fazem parte do 
currículo desse segmento. Em síntese, desenvolver uma alfabetização que concebe pertencimento ao 
educando ao utilizar a sua bagagem cultural e social de forma crítica na construção de seu ensino, ou 
seja, aprender sobre o espaço, regiões e sua constituição utilizando como ferramenta principal o 
questionamento para, assim, trabalhar os conceitos de identidade referindo-se ao desenvolvimento das 
concepções individuais do sujeito relacionado ao âmbito comum e da convivência social, valendo-se de 
conceitos como Geografia Crítica e cidadania. 

Palavras-chave: Pibid; alfabetização geográfica; localização. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2018 a escola de samba Estação Primeira de Mangueira completou 90 anos. 

Considerando que nossa escola fica localizada nesta região e nossos alunos em grande maioria são 

moradores, elaboramos um projeto com intuito de dar continuidade ao processo de alfabetização 

das crianças trabalhando a temática do samba e da comunidade. A Base Nacional Curricular 

Comum (BRASIL, 2016) estabelece como uma das competências específicas da área de linguagens 

para o Ensino Fundamental “Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social 

e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da 

realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.” (BRASIL, 2016, p.65). 

De forma geral, nossas crianças e a comunidade não apenas vivem na Mangueira, elas vivem a 

Mangueira. É uma característica marcante em suas vidas, fazendo parte de seus cotidianos - seja 

desfilando, trabalhando nos ensaios ou na elaboração das fantasias.  

Desta forma, consideramos importante trabalhar com os alunos do 1º, 2º e 3º ano escolar do 

Ensino Fundamental I essa data importante e a temática. Este trabalho tem como objetivo relatar 

essa experiência. Participaram desse projeto duas turmas de cada ano escolar citado.  

Norteadas por Freire (1996) que questiona sobre o porquê não estabelecemos uma 

intimidade entre os saberes curriculares e a experiência social dos nossos alunos enquanto 

indivíduos, tivemos por objetivo: (I) estimular e incentivar a leitura e a escrita; (II) valorizar a 

cultura e a história da comunidade; (III) ajudar a desenvolver a identidade cultural das crianças e; 

(IV) possibilitar o acesso a diversos tipos de leitura. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Iniciamos nosso projeto com exibição de alguns vídeos sobre a origem da Escola de Samba 

Estação Primeira da Mangueira, com uma roda de conversas com as crianças após os vídeos.  

Após as primeiras atividades, realizamos alguns jogos com as crianças. Fizemos um jogo de 

palavras no qual as crianças verificaram quais palavras podem escrever usando apenas as letras de 

Mangueira e de bandeira, utilizando alfabeto móvel. As crianças em grupos ou duplas recebiam o 

alfabeto móvel com apenas as letras dessas palavras e foram formando outras palavras, verificando 

todas suas possibilidades. As crianças também criaram uma lista de rimas para a palavra 
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Mangueira. Outro jogo realizado com eles foi o acróstico: para cada letra de Mangueira as crianças 

escreveram outra palavra, descrevendo o que a Mangueira é para elas. 

Em um terceiro momento cada turma realizou a leitura e interpretação das letras de sambas 

mais conhecidas, previamente selecionadas, com atividades de acordo com nível de cada turma. As 

turmas do primeiro ano buscaram na atividade a palavra Mangueira e identificaram os espaços e 

sinais gráficos. Já as turmas do segundo ano realizaram um ditado, onde buscavam as palavras no 

texto (Figura 1). As turmas do terceiro ano fizeram interpretação do texto e uma roda de conversas 

sobre os temas abordados. 

Realizamos também dobraduras de casa e confeccionamos um painel, onde cada criança 

localizou sua casa na comunidade (Figura 2). Nesse painel pintamos o morro e ele ficou exposto no 

corredor da escola até o final do ano (Figura 3). Além dessas atividades produzimos também um 

mosaico da bandeira. Cada turma recortou papel colorido (verde e rosa) e colou para compor as 

cores da bandeira da Mangueira, de modo organizado (Figura 4). 

Realizamos posteriormente a leitura da letra da música “Capoeira”. Cada turma ouviu a 

melodia, conversamos sobre a história da capoeira no Brasil e interpretamos oralmente, com 

ilustrações das partes da música e atividades por escrito. Após esse momento fizemos a leitura e 

interpretação do livro “Capoeira”, comentamos sobre a dança e sua origem, destacando alguns 

passos utilizados nas aulas de educação física. Junto aos professores dessa disciplina, convidamos 

um mestre de capoeira para explicar aos alunos mais sobre o que é a Capoeira e aprender alguns de 

seus passos.  

Como referência da descendência da maioria dos moradores da Mangueira, cada turma 

conheceu a história das bonecas de pano “abayoni”, de origem africana, e confeccionaram com 

tecido, sem costura e apenas nós suas próprias bonecas.  

Cada turma preparou uma atividade para a Feira Cultural ocorrida em outubro na escola, 

encerrando nosso projeto. O 1º ano realizou jogos interativos com os responsáveis. O 2º ano criou 

uma maquete da Mangueira na Sapucaí. O 3º ano preparou uma apresentação sobre os fundadores 

da Mangueira e construíram bonequinhos deles com sucatas. 
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CONCLUSÕES 

Esse projeto foi enriquecedor para nós enquanto professoras assim como para nossos alunos. 

Aprendemos mais sobre a comunidade onde trabalhamos e aprendemos junto à eles sobre esse 

espaço de (con)vivência.  

No decorrer do ano pudemos notar o quanto nossos alunos foram evoluindo, em cada 

atividade e em cada momento. Buscamos atividades que fizessem sentido para eles, de forma que a 

aprendizagem estivesse associada aquilo que conhecem, gostam e os estimulassem. Buscamos 

transpor o conhecimento da vida cotidiana das crianças valorizando e juntos os transformamos 

aquilo que ainda não estava sistematizado em conceitos científicos (Vygostky,2009), com o cuidado 

de não colocar em segundo planos os conteúdos do currículo como alerta Libâneo (2014). 

Aproveitamos a flexibilização que possuímos para adaptar nosso currículo as demandas da 

comunidade, sem o descuido de deixar de seguir as demandas exigidas pela Secretaria de Educação.  

No encerramento do projeto recebemos as famílias e obtivemos deles um retorno positivo 

também, relatando para nós o quanto percebiam que em suas crianças haviam desenvolvido no 

processo de alfabetização. Embora tenhamos nos unido para realizar tal projeto, mantivemos 

concomitantemente outras atividades exigidas pela Secretária de Educação. Valorizar a cultura de 

nossos alunos, permitindo que a aprendizagem deles estivesse atrelada aos seus conhecimentos de 

mundo foi de suma importância. Temos consciência de que não foi apenas nosso projeto o 

responsável pelo avanço de nossos alunos, contudo acreditamos que tenha sido uma grande 

influência esse tipo de trabalho. 
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ANEXOS 

Figura 1 

 
  

Fonte: autoria própria 
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Figura 2 

 

Fonte: autoria própria 
Figura 3 

 
 

Fonte: autoria própria 
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Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: autoria própria 

Resumo 

No ano de 2018 a escola de samba Estação Primeira de Mangueira completou 90 anos.  Considerando 
que nossa escola fica localizada nesta região e nossos alunos em grande maioria são moradores, 
elaboramos esse projeto com intuito de continuar o processo de alfabetização das crianças trabalhando 
a temática do samba e da comunidade. De forma geral, nossas crianças e a comunidade não apenas 
vivem na Mangueira, elas vivem a Mangueira. É uma característica marcante em suas vidas, fazendo 
parte de seus cotidianos- seja desfilando, trabalhando nos ensaios ou na elaboração das fantasias. Desta 
forma, consideramos importante trabalhar com os alunos do 1º, 2º e 3º ano do ciclo de alfabetização 
essa data importante e a temática. Em nosso projeto realizamos atividades com as crianças explorando 
o nome da comunidade, trabalhando com duas letras de sambas marcantes (o hino da escola de samba, 
Exaltação à Mangueira, e Tem capoeira) utilizando-as como gatilho para elaborar as atividades. 
Assistimos vídeos sobre o surgimento da Mangueira, realizamos brincadeiras com as letras M-A-N-G-
U-E-I-R-A, elaboramos um painel da comunidade com as casas das crianças (feita com dobradura), 
produzimos coletivamente uma bandeira da Mangueira em mosaico, confeccionamos bonecas Abayomi 
e finalizamos nosso projeto em nossa I Feira Cultural, com apresentação de uma roda de capoeira. Esse 
trabalho ocorreu durante todo o ano letivo e foi um trabalho contínuo de valorização da cultura de 
nossas crianças. Pudemos notar ao final de nosso projeto que as crianças sentiram-se valorizadas, 
animadas e o progresso delas em seus processos de alfabetização ocorreu de forma mais fluída. 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos curriculares nos auxiliam na compreensão das políticas educacionais preconizadas 

nas redes de ensino, uma vez que o currículo, sendo um campo de disputas, pode ser um mecanismo 

de perpetuação das condições sociais ou de sua modificação, o que atribui à escola um importante 

papel social (LOPES; MACEDO 2011).   

Em uma perspectiva sociocultural do currículo buscamos compreender as relações 

estabelecidas com o conhecimento escolar. Segundo Goodson (1997), a organização em disciplinas 

expressa relações de poder e funciona como um mecanismo de organização e controle. Sendo 

assim, a forma como se organizam as disciplinas escolares pode revelar indícios de finalidades de 

ensino valorizadas na sociedade. Isto porque o currículo não é neutro, ele é construído com 

intencionalidades.  

Sendo as disciplinas escolares ferramentas de organização e controle curricular, não as 

compreendemos como simplificações de campos de estudos acadêmicos, mas como construções 

sociais e políticas com vistas a atender às finalidades sociais da educação (LOPES; MACEDO, 

2011). A ênfase dada a determinadas disciplinas contribui para que determinados conhecimentos 

sejam estabelecidos como mais importantes do que outros, como, por exemplo, na elaboração dos 

materiais didáticos. Para Saviani (2010, p. 125-6) a estrutura, a constituição e o uso da disciplina 

influenciam na seleção de conteúdos, “[...] levando os elaboradores do currículo à reconsideração 

do lugar do conhecimento nos programas escolares”. 

Compreendendo o currículo na perspectiva dos contextos de influência, da produção de 

textos e da prática,  a seleção e organização do conhecimento escolar encontra concretude nos 

materiais didáticos, uma vez que neles se manifestam finalidades educacionais priorizadas e 

conhecimentos com maior prestígio (SELLES; FERREIRA, 2004; LOPES; MACEDO, 2011). Em 

estudos curriculares também se torna importante a análise dos contextos de produção e utilização 

dos materiais didáticos (LOPES; MACEDO, 2011). A maneira pela qual se estruturam os 

conteúdos, disciplinarmente, bem como as abordagens e métodos utilizados, nos indicam as 

disputas existentes na estruturação dos currículos. De acordo com o que a sociedade reconhece 

como de maior prestígio, se estabelecem relações hierárquicas entre os saberes e as disciplinas, 

expressadas no tempo ocupado na grade curricular, bem como na priorização das disciplinas, no 

prestígio em avaliações e maior espaço em materiais didáticos (GOODSON, 1995, 1997, 2001). 
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As disciplinas escolares são amálgamas de diferentes interesses, desde a sua implantação, 

que podem ser justificadas por motivações, aspectos pedagógicos ou utilitários, e ganhar 

legitimidade acadêmica conforme adquirem status e espaço, como é o caso da disciplina escolar 

Ciências (GOODSON, 1995, 1997, 2001). Nas disciplinas escolares pode ocorrer a priorização de 

determinadas finalidades sociais da educação.  

A forma como são constituídas as disciplinas, ferramentas de organização do conhecimento 

escolar que materializam o currículo, é um dos objetos de pesquisa em estudos curriculares. 

Considerando que os materiais didáticos são importantes fontes para este tipo de investigação, a 

análise documental é uma das opções metodológicas. Cellard (2012) afirma que devem ser 

considerados aspectos relativos ao contexto de produção, autoria, confiabilidade e autenticidade, 

natureza do texto, conceitos-chave e organização interna do texto. 

Este estudo teve como objetivo analisar materiais didáticos produzidos nos anos de 2018 e 

2019 para a rede municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro, considerada a maior da 

América Latina, com 1540 escolas e 650 mil alunos.  

METODOLOGIA 

Este estudo tem natureza predominantemente qualitativa articulada ao tratamento 

quantitativo dos dados (ANDRÉ, 2010). Os dados analisados se organizam em dois eixos, que 

visam descrever e comparar os materiais didáticos do 6º ao 9º ano produzidos para e aplicados em 

escolas na rede municipal do Rio de Janeiro: Cadernos Pedagógicos - CP em 2018 e Material 

Didático Carioca – MDC em 2019.  

O primeiro eixo tem como objetivo identificar destaques atribuídos às disciplinas escolares 

por meio da quantificação de páginas ocupadas por cada disciplina presente nos materiais didáticos: 

Ciências, Língua Portuguesa e Matemática (GOODSON, 1995,1997, 2001). O segundo eixo trata 

de uma análise documental de materiais didáticos de Ciências do 6º ao 9º ano, de 2018 e 2019.  Para 

tanto, foram utilizadas as dimensões propostas por Cellard (2012): autores(as), contexto, 

confiabilidade, autenticidade e natureza do texto de forma comparativa nos CP e MDC. Os 

resultados serão expostos a seguir respeitando-se a sequência entre os eixos previamente descritos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os materiais didáticos denominados Cadernos Pedagógicos (CP) distribuídos às escolas da 

rede municipal do Rio de Janeiro em 2018 são encadernações individualizadas por disciplinas: 

Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Possuem orientação paisagem, com grampos canoas, 

em folhas simples, coloridas. A periodicidade de distribuição era bimestral, tendo sido elaborados 

quatro volumes de CP para cada disciplina, com diversos recursos visuais como desenhos, 

fotografias, gráficos, esquemas, entre outros. 

Em 2019 os materiais denominados Material Didático Carioca (MDC) foram distribuídos 

às escolas da rede municipal. As três disciplinas escolares - Ciências, Língua Portuguesa e 

Matemática - têm suas páginas identificadas com barras coloridas, respectivamente, em verde, 

vermelho e azul. Permanecem os diversos recursos visuais e a organização em seções. O MDC 

manteve o padrão colorido, mas a sua apresentação mudou para uma brochura cartonada em 

orientação retrato, única para as três referidas disciplinas. A periodicidade de distribuição passou a 

ser semestral, com subdivisões internas em bimestres, sendo que cada estudante recebeu duas 

brochuras no ano de 2019. Outras mudanças foram: a inserção de folha de rosto com ficha 

catalográfica no verso, o que antes estava na contracapa interna, texto de apresentação do material, 

elaborado pela Secretaria de Educação do Munícipio do Rio de Janeiro, e sumário. Destaca-se que 

na apresentação a Secretária de Educação dirige-se aos estudantes e atribui ao MDC relevância na 

educação pública, conforme exemplificado no trecho: “A educação carioca, a partir deste momento, 

estabelece novos rumos voltados para o progresso de toda população [...]” (RIO DE JANEIRO, 

2019a, MDC, 2019, p.1). 

A análise do espaço ocupado por Língua Portuguesa, Matemática e Ciências no CP (Quadro 

1) e no MDC (Quadro 2) foi feita com base no número de páginas de cada disciplina. De modo 

geral os CP são materiais mais extensos, somando todos os materiais produzidos anualmente, 

totalizam 2.107 páginas. Os MDC são mais sucintos, com uma soma total de páginas em 1.126, 

aproximadamente metade do volume dos CP.  

Em ambos os materiais didáticos a disciplina Ciências se manteve, comparativamente, como 

a disciplina de menor número total de páginas (624 nos CP e 333 nos MDC), indicando uma 

estabilidade no seu menor prestígio em relação à Língua Portuguesa e Matemática. Em alguns 

bimestres houve exceções no padrão de menor número de páginas de Ciências nos CP do 6º ano - 4º 

bimestre e 9º ano - 3º bimestre, como nas demais disciplinas (Quadro 1).  Foi encontrado maior 

número de páginas de Ciências no MDC do 6º ano - 1º bimestre e 9º ano - 1º e 2º bimestre (quadro 
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2). Por outro lado, por se fazer presente em tais materiais, está, hierarquicamente, mais valorizada 

do que as demais disciplinas não contempladas nos materiais analisados (GOODSON, 1995, 1997, 

2001; SAVIANI, 2010; LOPES, MACEDO, 2011). 

A disciplina Língua Portuguesa ocupou 736 páginas nos CP (quadro 1), o que a colocou em 

segundo plano em relação a disciplina Matemática. Enquanto no MDC foi a disciplina mais 

valorizada uma vez que ocupou o maior número de páginas (432, quadro 2). Matemática teve maior 

destaque nos CP, ocupou maior espaço com um total de 747 páginas (quadro 1). Situação inversa 

no MDC, em que a Matemática fica em segundo lugar com 361 páginas (quadro 2). Há um número 

total de páginas limitado dividido entre três disciplinas, estas disputam e estabelecem hierarquias de 

acordo com seu prestígio social (GOODSON, 1995, 1997, 2001; SAVIANI, 2010; LOPES, 

MACEDO 2011).  Com base no espaço ocupado por cada disciplina nos materiais analisados, 

Língua Portuguesa e Matemática disputam entre si o lugar de maior prestígio, seguidas por 

Ciências.  

Aponta-se a priorização de algumas áreas disciplinares na rede municipal do Rio de Janeiro, 

uma vez que apenas as disciplinas Ciências, Língua Portuguesa e Matemática são contempladas em 

seus materiais didáticos (2018-2019). Entendemos que os materiais didáticos estão associados à 

realização de avaliações bimestrais em rede para estas disciplinas nas escolas da rede pública 

municipal. A preocupação com os conteúdos destas disciplinas, que são compreendidos como 

importantes em avaliações que determinam índices educacionais, visam atender a demandas sociais 

externas à escola, uma vez que a leitura, interpretação, a realização de contas, e o entendimento de 

fenômenos cotidianos, abordados no ensino de Ciências são socialmente validados.  

Na análise documental do CP e MDC, nos trechos referentes à disciplina Ciências, foram 

utilizadas as dimensões de Cellard (2012), descritas adiante: 

 Os (as) autores (as): Os CP e MDC de Ciências foram produzidos por professores da 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ). Nos quatro anos de escolaridade 

(6º ao 9º anos) a equipe de elaboradores(as) foi composta por seis profissionais em 2018 havendo 

uma redução para quatro profissionais nos MDC.  A maior parte da equipe permaneceu a mesma 

ocorrendo a saída de duas elaboradoras. Nos CP a equipe revisora contou com sete revisores/as 

ocorrendo a redução para três no material de 2019. Nos CP, a equipe organizadora só foi 

apresentada nos Cadernos do 3º e 4º bimestre do 7º ano, com duas integrantes. Nos MDC a equipe 

organizadora passou a ser denominada responsáveis técnicos de Ciências e contou com duas 

profissionais. 
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O contexto:  Segundo os textos apresentados nos CP e MDC, os materiais didáticos foram 

elaborados, produzidos e revisados por professores da SME-RJ. Os CP 2018 permanecem nos 

moldes de anos anteriores, como encadernações individualizadas para as disciplinas de Ciências, 

Língua Portuguesa e Matemática e com foco na leitura de textos e na resolução de questões. Foram 

produzidos com o intuito de serem utilizados como recursos didáticos adicionais para o trabalho em 

sala de aula. Em meados de 2018 foi nomeada nova Secretária Municipal de Educação. Para o 

início do ano letivo de 2019 foi elaborado o MDC e a forma de apresentação do material passou a 

brochura única com periodicidade semestral. Continua contemplando como antes somente as 

disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa e Matemática que constituem as disciplinas avaliadas 

pelas provas externas bimestrais e, neste caso, o Material Didático Carioca é produzido no intuito 

de apoiar os estudos dos alunos e continuou sendo elaborado, produzido e revisado por professores 

da SME-RJ.  

A confiabilidade e a autenticidade: Apesar dos materiais didáticos serem produzidos e 

distribuídos pela SME-RJ, não foi explicitado no CP e também no MDC se os elaboradores se 

fundamentam em referenciais teóricos para a escrita do material. O texto apresenta-se como produto 

dos elaboradores e somente em alguns trechos aparecem registros de autorias e/ou adaptações. 

A natureza do texto nos CP e MDC:  A forma pela qual estão organizados e a formatação 

do material didático indicam a presença de marcas de didatização do conhecimento. Existem seções 

que marcam determinados tipos de propostas pedagógicas como: “Fique Ligado”, “Recapitulando”, 

“Experimentando”. 

CONCLUSÕES  

Ocorreram mudanças relacionadas à apresentação e forma, também redução no número de 

páginas do MDC em relação aos CP, foi reduzido aproximadamente à metade do total de páginas 

anual nos diferentes anos de escolaridade e também em relação às três disciplinas. Tanto a redução 

do número de páginas como a frequência de distribuição do material didático, que em 2018 

acontecia a cada bimestre e, em 2019 passou a ser semestralmente, pode ter se dado devido à crise 

econômica pela qual passa o município do Rio de Janeiro, como relatada pelo prefeito da cidade em 

jornais de grande circulação e no diário oficial do município do Rio de Janeiro. 

As disciplinas e conteúdos elencados na SME/RJ como preferenciais são aqueles ligados à:  

Língua Portuguesa e Matemática, seguidas de Ciências. Existem relações hierárquicas entre estas 

disciplinas escolares, materializadas nos materiais didáticos produzidos pela e para SME/RJ, sendo 
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as demais disciplinas excluídas de tais materiais. Estes permanecem em 2019 relacionados a 

avaliações bimestrais produzidas pela SME-RJ, não parece existir participação dos professores das 

escolas na sua elaboração.  

Os resultados indicam a necessidade de ampliação das investigações do currículo 

desenvolvido nas escolas municipais cariocas. Outros estudos podem ser realizados com 

professores e alunos nas escolas, para compreender como os materiais curriculares são apropriados 

em diferentes contextos de ensino, identificando padrões de estabilidade e mudança estabelecidos 

em meio às disputas curriculares. 

REFERÊNCIAS 

ANDRÉ, M. E. D. Etnografia da prática escolar.17.ed. São Paulo: Papirus, 2010. 128p. 

CELLARD, A. Análise documental. In: POUPART, J.; DESLAURIERS, J.P.; GROULX, L.H.; LAPERRIERE, A.; 
MAYER, R.; PIRES, A. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução de Ana Cristina 
Nasser. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

GOODSON, I. F. Currículo: Teoria e História. Petrópolis: RJ, Vozes, 1995. 

______; NÓVOA, A. (Org.). A construção social do currículo. Lisboa: Educa, 1997.   

______. O currículo em mudança: estudos na construção social do currículo. Lisboa: Porto Editora, 2001. 

LOPES, A.; MACEDO, E.. Teorias de currículo. São Paulo. SP. Ed. Cortez. 2011.  

RIO DE JANEIRO (RJ). Secretaria Municipal de Educação. Cadernos Pedagógicos do aluno – 6º ano, v. 1-4, Rio de 
Janeiro, [s.n.], 2018a. 

______. Cadernos Pedagógicos do aluno – 7º ano, v. 1- 4, Rio de Janeiro, [s.n.], 2018b. 

____. Cadernos Pedagógicos do aluno – 8º ano, v. 1-4, Rio de Janeiro, [s.n.], 2018c. 

____. Cadernos Pedagógicos do aluno – 9º ano, v. 1-4, Rio de Janeiro, [s.n.], 2018d. 

____. Material Didático Carioca do aluno – 6º ano, v. 1- 2, Rio de Janeiro, [s.n.], 2019a. 

____. Material Didático Carioca – 7º ano, v. 1-2, Rio de Janeiro, [s.n.], 2019b.   

____. Material Didático Carioca do aluno – 8º ano, v. 1-2, Rio de Janeiro, [s.n.], 2019c. 

____. Material Didático Carioca do aluno – 9º ano, v. 1-2, Rio de Janeiro, [s.n.], 2019d. 

SAVIANI, N. Saber escolar, Currículo e Didática: problemas da unidade conteúdo/método no processo pedagógico. 6ª 
ed. revista. Campinas, SP: Autores Associados, 2010. 

SELLES, S.;FERREIRA, M.S. Influências histórico-culturais nas representações sobre as estações do ano em livros 
didáticos de Ciências. Ciência & Educação, v. 10, n.1, p. 101-110, 2004. 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2178 

APÊNDICES 

 
 
 

Quadro 1. Número de páginas por disciplina no CP ( 2018) 

CIE L P MAT T. 
PAG/MDC

1º 22 23 19 64

2º 22 25 30 77

3º 19 29 23 71

4º 19 29 22 70

82 106 94 282

1º 22 25 24 71

2º 22 25 23 70

3º 19 29 22 73

4º 19 29 23 71

82 108 92 285

1º 19 26 23 68

2º 18 29 24 71

3º 19 29 22 70

4º 19 28 24 71

75 112 93 280

BIMESTRES 1º 26 23 18 67

2º 30 25 19 74

3º 19 28 23 71

4º 19 30 22 71

94 106 82 282

333 432 361 1126T.PÁG/DISCIP.

T/ANO

T/ANO

T/ANO

T/ANO

BIMESTRES
6º ANO

BIMESTRES
7º ANO

BIMESTRES
8º ANO

9º ANO

ANO
    DISCIPLINAS

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020 
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Quadro 2. Número de páginas por disciplina no MDC ( 2019 ) 

CIE L P MAT T. PAG/CP

1º 38 46 46 130

2º 38 46 46 130

3º 38 46 46 130

4º 46 46 46 138

160 184 184 528

1º 38 46 46 130

2º 38 46 46 130

3º 38 46 46 130

4º 38 46 46 130

152 184 184 520

1º 38 46 47 131

2º 38 46 47 131

3º 38 46 46 130

4º 38 46 46 130

152 184 186 522

1º 38 46 47 131

2º 38 46 54 138

3º 46 46 46 138

4º 38 46 46 130

160 184 193 537

624 736 747 2107

T/ANO

T.PÁG/DISCIP.

BIMESTRES
6º ANO

BIMESTRES
7º ANO

BIMESTRES
8º ANO

BIMESTRES
9º ANO

T/ANO

T/ANO

T/ANO

ANO
    DISCIPLINAS

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020. 

Resumo 
Este trabalho é uma investigação curricular sobre materiais didáticos utilizados na rede municipal do 
Rio de Janeiro: Cadernos Pedagógicos (CP) de 2018 e Material Didático Carioca (MDC) de 2019, que 
contemplam as disciplinas Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Trata-se de uma pesquisa 
documental de natureza qualitativa, com tratamento quantitativo dos dados. Foram construídos dois 
eixos de análise: no primeiro, investigamos mudanças e continuidades (GOODSON, 1995,1997, 2001) 
nos materiais curriculares do 6º ao 9º ano de escolaridade. No segundo eixo investigamos os textos de 
Ciências utilizando dimensões propostas por Cellard (2012): autores, contexto, confiabilidade, 
autenticidade e natureza do texto. Comparando os materiais didáticos produzidos e distribuídos pela 
SME-RJ aponta-se a redução do número total de páginas no MDC, aproximadamente para a metade, 
em relação aos CP, e também mudanças na forma e distribuição dos materiais, passando de frequência 
bimestral em 2018 para semestral em 2019. Aponta-se o destaque dado às disciplinas Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências nesses materiais, uma vez que estas são contempladas com materiais 
didáticos distribuídos aos estudantes, diferentemente das demais disciplinas escolares. Nos CP (2018) a 
Matemática detém o maior número de páginas, seguido por Língua Portuguesa e Ciências. No MDC 
(2019) o maior número de páginas destina-se à disciplina Língua Portuguesa, seguida da Matemática e 
Ciências. Em ambos os materiais a disciplina escolar Ciências ocupa um menor número de páginas, 
indicando menor prestígio entre as três. Outros estudos poderão ser realizados para compreender como 
esses materiais foram apropriados em diferentes contextos de ensino. 

Palavras-chave: Currículo escolar; Materiais Curriculares; Ensino Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

O Ministério da Educação e Saúde, na década de 30, estabeleceu que o ensino superior 

poderia ser ofertado em instituições particulares ou oficiais e que cada possuiria uma Faculdade de 

Educação e Letras, objetivando a formação de professores e a promoção da Ciência (SILVA, 2001), 

mas, somente em 1951 foram criadas instituições de apoio à pesquisa e ao aperfeiçoamento de 

docentes e pesquisadores (SILVA, 2001). Com o objetivo de incrementar a formação de 

professores, o Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece resoluções definindo princípios, 

fundamentos e procedimentos, além de duração e carga horária (CH) dos cursos (SPELTA et al., 

2012). 

Na Bahia existem quatro universidades estaduais sendo a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O presente trabalho traz a 

proposta de proceder a caracterização dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas destas 

universidades (UEBA), no tocante à criação, duração, carga horária, vagas, estágio e titulação 

docente, tendo como objetivo explanar como estas atendem aos requisitos para a formação do 

professor da educação básica. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Güllich (2003) a pesquisa em Ciências e o ensino são influenciados pelo percurso 

histórico presente no campo da Biologia. O ensino de Ciências e Biologia vão além do aprender as 

interações com o meio ambiente, deve-se contemplar o entendimento de que o ambiente social e o 

natural sejam considerados de forma integrada e interdependente (GÜLLICH, 2003). Portugal 

(2017) aponta que o campo das Ciências Naturais abrange compreender relações filogenéticas, 

ecológicas, fisiológicas. Posto isso, a relação sociedade-natureza estabelece princípios para a 

manutenção da vida humana, pois a vida “depende de um ciclo biológico e de um ciclo social” 

(GÜLLICH, 2003, p. 13). Güllich (2003) aborda que a formação inicial dos professores determina a 

sua prática pedagógica no Ensino da Biologia. Para Augusto e Amaral (2015), a formação docente é 

um processo contínuo em que o professor aperfeiçoa seus conhecimentos compartilhando-o 

utilizando metodologias pautadas em aspectos teóricos e conceituais. 
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Estes cursos devem contemplar questões pertinentes à natureza da Ciência, pois o docente 

contribui para construção de uma visão crítico-reflexiva do educando (CARVALHO, 2001). Uma 

formação superficial e defasada conduz para a disseminação de mitos e crenças, inviabilizando o 

processo ensino-aprendizagem, visto refletindo diretamente nas práticas pedagógicas do professor 

(AUGUSTO; AMARAL, 2015).  

A formação de professores de ciências faz-se segundo uma orientação que propõe a 

sobreposição da formação científica à formação psicossocial-pedagógica. Na prática, essa 

sobreposição significa que na grade curricular dos cursos de formação de professores são somadas 

disciplinas dos conteúdos específicos às disciplinas pedagógicas. Tal modelo vem se mostrando 

insuficiente para proporcionar uma formação docente adequada (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 

2000). Diante das diversas oportunidades de ingresso em instituições de ensino superior, 

especificamente nos cursos de licenciatura plena, tendo como objetivo principal a formação de 

professor, tendo em vista situações adversas, como por exemplo, a falta de recursos financeiros para 

a promoção de pesquisas e o aumento acelerado de vagas no ensino de graduação, que são fatores 

que podem comprometer a qualidade do ensino público superior (SILVA, 2001) traz à tona 

problematizações referentes aos currículos de cada instituição de ensino superior. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa procede à análise documental de currículos para caracterização dos 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das Universidades Estaduais da Bahia (UEBA).  Os 

documentos referentes aos cursos foram consultados no site de cada instituição, já os documentos 

da UEFS foram adquiridos via e-mail junto à coordenação do colegiado do curso.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na UNEB, os cursos criados no ano de 2004, são oferecidos nos campi II, VI, VII, VIII, IX 

e X. O ingresso ao curso ocorre por intermédio de vestibular e pelo Sistema Unificado de Seleção 

(SISU) (UNEB, 2011A). No Campus II o curso tem CH total de 3.355 horas distribuídas em oito 

semestres, funcionando no turno matutino. Disponibiliza o quantitativo de 40 vagas anuais. Com 

estrutura curricular flexível, interdisciplinar e contextualizada os componentes são agregados em 

três eixos articuladores objetivando a formação de um professor de Ciências e Biologia numa 

perspectiva crítica, analítica e reflexiva. Tais eixos são denominados “Biodiversidade num contexto 

ecológico e evolutivo”; “Epistemologia e racionalidade” e “Contexto Pedagógico”, além dos eixos, 
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cada semestre apresenta um tema norteador, de modo a trabalhar numa visão interdisciplinar a sua 

formação. Neste sentido os quatro últimos semestres apresentam abordagens, multi e 

interdisciplinar. O estágio supervisionado é realizado do 5º ao 8º semestre tem carga horária total de 

400 horas divididas entre teoria e prática, e realizado em espaços formais e não-formais. Cerca de 

40 docentes ministram aulas neste curso, 18 destes possuem doutorado, 13 mestrado e sete tem 

especialização em área específica (UNEB, 2011A). No Campus VI a CH total e sua distribuição e 

organização, bem como o quantitativo de vagas, é idêntica à do campus II. O Projeto Pedagógico 

dispõe dos mesmos princípios e objetivos que apresenta o campus II, diferenciando-se apenas o 

estágio supervisionado que é realizado somente em escolas, onde, acompanhados pelos docentes, os 

estudantes realizam planejamento e avaliação das atividades, totalizando 400 horas. Nesta, 26 

docentes ministram aula no referido curso, sendo que 7 possuem título de especialistas, 15 mestrado 

e 4 com doutorado (UNEB, 2012). No Campus VII a CH total compreende 3.415 horas, com oferta 

de 30 vagas anuais para ingresso de novos estudantes e o corpo docente é composto por 4 

especialistas, 9 mestres e 10 doutores (UNEB, 2010). No campus de VIII, IX e X, a carga horária 

total é de 3.355 horas e com oferta anual de 40 vagas em cada campus (UNEB, 2011D); (UNEB, 

2011B); (UNEB, 2011C). O quadro docente do campus VIII é de 1 especialista, 7 mestres e 13 

doutores (UNEB, 2011D). No Campus IX são 4 especialistas, 10 mestres e 8 doutores (UNEB, 

2011B). Já no Campus X são 4 docentes especialistas, 8 mestres e 4 doutores (UNEB, 2011C). 

A UESB possui três campi, situados nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da 

Conquista, sendo possível o ingresso pelo vestibular e pelo SISU. No campus de Jequié o curso, 

criado em 1998, é ofertado no turno diurno 20 vagas e 30 no noturno, anualmente. Possui uma CH 

total de 3.725 horas distribuídas em oito semestres no curso diurno e nove semestres à noite. O 

estágio ocorre em quatro disciplinas totalizando 405 horas, sendo   realizado em escolas do 

município. O corpo docente é composto por 2 especialistas, 14 mestres e 48 doutores (UESB, 

2011). No campus de Itapetinga, criado em 2004, ofertado em período noturno, apresenta CH total 

de 2.990 horas distribuídas em 8 semestres, disponibilizando anualmente 20 vagas. O estágio 

supervisionado contempla 420 horas, subdividas em 4 disciplinas, ocorrendo entre o quinto e oitavo 

semestres. Dos 32 docentes do campus, 18 possuem são mestre e 14 são doutores (UESB, 2010). 

No campus de Vitória da Conquista, criado em 1999, o corpo docente é constituído por 04 

especialistas, 14 mestres e 16 doutores, possui CH 4.055 horas que permeiam oito semestres e 

acontece em turno vespertino. Anualmente são oferecidas 40 vagas. Os estudantes iniciam o estágio 

docente no 2º e concluem no 7º semestre do curso, completando 540 horas. 
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A UESC oferta desde 1999, 50 vagas anuais divididas em dois períodos: 20 vagas para o 

diurno e 30 vagas para o noturno com CH total de 3.935 horas distribuídas em 8 e 10 semestres, 

respectivamente. O ingresso ao curso é realizado exclusivamente pelo SISU. A prática educacional 

ocorre do primeiro semestre ao oitavo, onde o estágio curricular compreende 405 horas e é 

realizado em espaços formais e não formais. O professorado é composto por 01 especialista, 9 

mestres e 47 doutores (UESC, 2010).  

Na UEFS, criado em 1987, oferta 28 vagas semestrais no turno diurno, sendo o ingresso ao 

curso, desde 2019, exclusivo pelo SISU. A CH de 3.590 horas é distribuída em 9 semestres e 

subdividas dentre os seguintes eixos temáticos “Formação profissional básica docente”; “Formação 

profissional docente em Ciências Biológicas”; “Formação profissional docente integradora” e 

“Formação profissional docente cidadã”. As disciplinas são ministradas por um total de 77 docentes 

sendo 6 especialistas, 9 mestres e 62 doutores. O estágio supervisionado ocorre em escolas da 

educação básica situadas no município, escolas do campo, e ainda em espaços não formais. Este 

compreende 405 horas do 6º ao 9º semestres e distribuído em quatro disciplinas (UEFS, 2019). 

É possível observar que os cursos estão em conformidade com a resolução nº 02/2002 que já 

foi revogada prevalecendo o disposto na resolução de nº 02/2015 (BRASIL, 2015). A estrutura dos 

projetos pedagógicos está de acordo com o que versa o parecer nº 1.301/2001 do CNE que 

estabelece as diretrizes curriculares (BRASIL, 2001). Com exceção, a UEFS apresenta o documento 

em consonância como a legislação vigente. 

É questionável as diferenças de carga horária, como pode ser observado nas 2.290 horas no 

campus de Itapetinga, em contraste com as 4.055 horas no campus de Vitória da Conquista. Isso 

também é percebido quando comparado o Campus VII com 3.415 horas e os demais campi com 

3.355 horas. Podemos notar, com base no art. 1º, II da resolução CNE nº 02/2015 que determina a 

carga horária para o estágio curricular, de no mínimo 400 horas, no campus de Vitória da 

Conquista, ocorre com 140 horas além do exigido. A resolução versa sobre nova estrutura curricular 

destes cursos, sendo o prazo para que as instituições adequem seus projetos pedagógicos prorrogado 

pela resolução nº 01/2017 por mais três anos (BRASIL, 2017). Diante disso a CH total, no campus 

de Itapetinga apresenta defasagem de 910 horas na formação do estudante. 

A UEFS é a única que apresenta este documento com versão atualizada, atendendo assim ao 

disposto na resolução nº 02/2015. As demais universidades para atender a resolução vigente devem 

incrementar disciplinas relacionadas a fundamentos da educação; políticas públicas e gestão da 

educação; direitos humanos; diversidades étnico-racial, gênero, sexual; educação especial e direitos 
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educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 

2015). Àquelas que já apresentam disciplinas nesta perspectiva ainda necessitam organizá-las por 

eixos temáticos de modo a atender as demandas emergentes. Considerando a titulação docente, a 

UESC, a UESB campus de Jequié e a UEFS são as que mais integram doutores, sendo 62, 48 e 47 

professores, respectivamente. 

Pautadas nas diretrizes do conselho estas universidades objetivam a formação de 

profissionais éticos, críticos, solidários, sendo tais objetivos discorridos em cada projeto 

pedagógico. Assim, estas instituições ofertam oportunidades de ingresso ao ensino superior para 

cerca de 446 pessoas por ano, que após formadas têm capacidade de atuar com respeito ao meio e 

aos demais organismos e de contribuir para uma formação cidadã, com respeito e valorização da 

diversidade étnica e cultural. 

CONCLUSÕES 

Para Güllich (2003, p. 76) “discutir o currículo formador de professores de Biologia e 

Ciências tem seu aporte no entendimento de que a formação inicial é determinadora dos sujeitos-

professores”. De acordo com o autor, pesquisas relativas ao currículo de instituições de ensino 

superior é um campo necessário à realização de estudos. A partir da análise dos 11 projetos 

pedagógicos dos cursos de pode-se refletir quanto as diferentes estruturas de organização dos 

componentes curriculares no qual na UNEB e na UEFS apresentam-se por eixos de formação. 

Contudo, apenas a UEFS apresenta uma estrutura curricular com base na resolução vigente. O CNE 

dispõe sobre a necessidade de formar profissionais nas perspectivas multidisciplinar e 

interdisciplinar de modo que o conhecimento destes possa interagir e integrar outros 

conhecimentos, caráteres que podem ser observados nos currículos destas Universidades. Urge a 

necessidade para que a UESB, UNEB e UESC adequem suas estruturas curriculares. Torna-se 

urgente pelo fato de 4 instituições estaduais estarem formando profissionais com diferentes 

conteúdos e estruturas, o que pode impactar na formação básica do sujeitos-professores, como é 

discutido por Güllich (2003), tanto a médio quanto a longo prazo. 
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Resumo 

O Ministério da Educação e Saúde, na década de 30, estabeleceu que o ensino superior poderia ser 
ofertado em instituições particulares ou oficiais e cada possuiria uma Faculdade de Educação e Letras, 
tendo como objetivo a formação de professores e promoção da Ciência. A pesquisa em Ciências e o 
ensino são influenciados pelo percurso histórico presente no campo da Biologia. A formação inicial 
pode determinar a prática pedagógica no ensino da Biologia. Uma formação docente defasada conduz 
para disseminação de mitos e crenças, inviabilizando o processo ensino-aprendizagem. A presente 
pesquisa traz uma caracterização dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas das quatro 
Universidades Estaduais da Bahia, no tocante à criação, duração, carga horária, vagas, estágio e titulação 
docente, tendo como objetivo explanar como estas Universidades atendem aos requisitos legais para 
formação do professor da educação básica. Considerando a titulação dos docentes dessas instituições, a 
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 
campus Jequié e a Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS são as que mais integram 
doutores, sendo 62, 48 e 47, respectivamente, de acordo com projetos pedagógicos destas. Estas 
universidades objetivam a formação de profissionais éticos, críticos, solidários, sendo tais objetivos 
discorridos em cada projeto pedagógico Estas instituições ofertam oportunidades de ingresso ao ensino 
superior para cerca de 446 pessoas por ano que após formadas têm capacidade de atuar com respeito 
ao meio e aos demais organismos e de contribuir para uma formação cidadã, com respeito e valorização 
da diversidade étnica e cultural. 

Palavras-chave: Ensino superior, Currículo, Projeto pedagógico. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é parte de um processo investigativo que vem sendo construído a partir 

das atividades realizadas entre docentes e discentes de Biologia e Ciências oriundos do curso de 

Pós-graduação Lato Sensu Temas e Perspectivas Contemporâneas em Educação e Ensino do 

CEFET/RJ, Campus Valença, o qual tem como missão atender docentes da rede pública estadual e 

municipal da região. Nossa investigação se localiza no campo maior da pesquisa em Educação em 

Ciências e focaliza, particularmente, as abordagens realizadas em sala de aula, de atividades de 

natureza prática e experimental no ensino e suas relações com o processo de aprendizagem em 

Biologia e/ou Ciências.  

Dessa forma, o maior problema que viemos enfrentando em uma sala de aula é como 

integrar os conteúdos curriculares de Biologia ao mesmo tempo que se promove processos de 

aprendizagem mais relevantes. Para responder este questionamento assumiremos que promover 

uma compreensão integrada dos discentes está diretamente relacionada a considerarmos suas ideias 

e conectá-las a atividades e a contexto relevantes de aprendizagem. Dessa forma, permitir que os 

discentes estabeleçam relações mais significativas entre atividades, contextos e os novos 

conhecimentos (MOREIRA, 2011). 

Assim, este trabalho objetiva analisar uma sequência interativa extraída de uma aula de 

Biologia que abordava a temática sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e AIDS a partir 

dos conteúdos curriculares sobre saúde. Para tanto, tem como finalidade verificar como os discentes 

acionam e fazem circular seus conhecimentos prévios e os relacionam a novos conhecimentos que 

estão sendo trabalhados em sala de aula com intuito de surgir novos significados de caráter 

científico e biológico. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Inicialmente, partimos da compreensão que o espaço escolar é um local de convergência 

entre todos os elementos envolvidos no processo de aprendizagem, ou seja, é possível o encontro 

“entre professores e alunos, entre currículos, materiais de ensino e processos formativos, os quais 

nos permitem compreender como as práticas de ensino de biologia se articulam com os diversos 

elementos sócio-históricos que as constituem.” (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, p. 

23). 
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Temos em Vygotsky (2008) a importância do discurso como uma ferramenta que articula e 

organiza esse contexto social. Assim sendo, entendemos que a mediação que o docente promove 

através de suas interações didáticas pode gerar a zona de desenvolvimento proximal que, através de 

dinâmicas interativas, o desenvolvimento real do aprendiz pode ser evidenciado para ele e para seus 

interlocutores ao mesmo tempo, em que novos conceitos vão sendo apresentados, viabilizando a 

resolução e compreensão de problemas agora com a ajuda do(s) outros(s). Na perspectiva 

vigostkiana, o conhecimento científico se realiza em uma rede conceitual quando um conceito 

ganha significado na relação que mantém com outro conceito.  

Para tanto, é importante que os docentes partam das ideias ou dos conhecimentos já 

presentes e/ou trazidos pelos discentes para o espaço escolar e utilize-os, seja por experimentação, 

análise de imagens, desenhos ou esquemas, observação direta ou indireta de dado fenômeno 

biológico, por exemplo, para que discussões possam ser feitas e que o desejo de encontrar 

explicações aos questionamentos realizados seja estimulado (KRASILCHIK, 2016).  

Ideia ou conhecimento prévio é o fator mais relevante para a elaboração de novos 

conhecimentos e para o processo de aprendizagem. Ao analisar a proposta de David Ausubel, 

Moreira (2011, p. 26) nos apresenta que a mobilização e a organização de um grupo de 

conhecimentos pré-existentes “em um dado corpo de conhecimentos é o que mais influencia a 

aquisição significativa de novos conhecimentos nessa área, em um processo interativo no qual o 

novo ganha significados, se integra e se diferencia em relação ao que já existe” e dessa forma, 

estes grupos de conhecimentos vão se tornando cada vez mais complexos e capazes de se 

relacionarem com outros também mais elaborados. 

Para que as ideias prévias e as novas possam interagir faz-se necessário espaços de interação 

e de diálogo que podem ser promovidos e desenvolvidos pelo docente. É na interação entre os 

discentes e destes com o objeto de estudo, através de práticas disciplinares específicas, que 

efetivamente irão ocorrer processos de aprendizagem (MACHADO; ORSOLON-SOUZA, 2018). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho caracteriza-se com um relato de experiência e foi realizado com uma 

turma com 35 discentes de segundo ano do Ensino Médio Regular da Escola Estadual Manuel 

Duarte – CIEP 298- localizado em Rio das Flores, RJ, Brasil, em outubro de 2019. Utilizou-se uma 

unidade de ensino denominada “Doenças e Promoção da Saúde”, que ao longo de um bimestre, 

apresentou conceitos para distinguir, entre as principais doenças, as infectocontagiosas e 
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parasitárias, as degenerativas, as ocupacionais, as carenciais, as sexualmente transmissíveis (DSTs) 

e as provocadas por toxinas ambientais. 

Para capturar as concepções e ideias prévias dos discentes, nos primeiros momentos da aula 

foi apresentado aos discentes um conjunto de seis ilustrações que caracterizavam a temática 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, e que serviram tanto como os disparadores de 

discussão como para o registro dos diálogos analisados neste estudo (Figura 1). Consideramos que o 

uso de figuras, ilustrações e esquemas como informação visual no ensino de Ciências e Biologia é 

recorrente sempre que não seja possível observar ou analisar de forma direta o objeto estudado 

(KRASILCHIK, 2016).  

Para fins de coleta, organização e análise de dados, uma matriz analítica foi construída a 

partir de audiogravações e se encarrega de demonstrar categorias tais como: o tema, o conteúdo do 

discurso do docente, as interações e a abordagem de comunicação realizadas durante a aula. Esta 

matriz delimita os episódios ou as sequências interativas, ou seja, as falas que são apresentadas 

através de turnos enumerados, as quais são as menores unidade de análise quando se propõem 

dinâmicas interativas em espaços como de uma sala de aula de biologia. Assim, esse trajeto 

analítico possibilita demonstrar como os estudantes movimentam suas ideias prévias e as 

relacionam com novos conhecimentos (adaptada a partir de MORTINER, et al, 2007). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Apresenta-se uma sequência interativa obtida durante a introdução da temática DSTs e 

AIDS. Por questões éticas os nomes dos discentes foram substituídos. 

1-Professor: Galera preste a atenção na folha de vocês. Temos aqui seis imagens. A 

primeira imagem, o que passa para vocês? Qual ideia passa para vocês? 

2-Joana: Campanha de prevenção. Sei lá. 

3-Felipe: prevenção contra a AIDS.  

4-Professor: Mais alguma coisa? 

5-Joana: Morte, morte. 

6- Felipe: AIDS. 

7-Professor: A segunda figura tem escrita DST. Vocês têm algum conhecimento 

sobre essa parte? O que seriam elas? 

8- Felipe e Isadora: Doenças Sexualmente Transmissíveis  
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9-Professor: Vocês têm certeza que é isso? 

10- Isadora: Tenho certeza absoluta! 

11-Professor: Vamos para as figuras do meio agora. A figura de cima é o quê? 

[aponta para a imagens dos preservativos (figura 1 B e E)]. 

12-Vários alunos: Preservativo! 

13- Isadora: Camisinha. 

14-Professor: E as de baixo? O que vocês acham que são? 

15- Felipe: Camisinha Masculina e Feminina. 

16-Júlia:  Está mostrando para a gente as duas formas de se prevenir. 

17-Professor: Temos duas fotos bem distintas: uma HIV e outra AIDS. O que passa 

pela cabeça quando vocês veem essa duas aqui? 

18- Felipe: AIDS é doença. 

19-Vários alunos: Uma é o vírus. 

20- Felipe: E não tem cura. 

21-Professor: Para vocês é a mesma coisa? 

22-Guilherme: É! 

23- Joana: Aham. 

24- Isadora: Pra mim não! 

25-Todos juntos: Inaudível. 

26-Professor: Então quem que vocês acham que é o vírus aqui? 

27- Felipe e Isadora: HIV ué! 

28-João Pedro: HIV é o vírus. 

29- Joana: É! 

30-Professor: Então que conhecimentos vocês possuem desse assunto (AIDS e HIV)? 

31-Isadora: Eu sei que mata. 

32-Tiago, Isadora, Joana e Felipe: Não tem cura! 
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33- Isadora: Tem que tomar um coquetelzinho. Tem que fazer um tratamento, 

entendeu? Senão tente a aumentar. Infelizmente não tem cura. Você vai morrer e 

passar para todo mundo. 

O docente inicia os diálogos a partir das imagens projetadas. Joana e Felipe sugerem, em 

suas primeiras explicações, que as imagens tratam de campanhas de prevenção à AIDS. Contudo, 

Joana modifica o objeto de estudo logo em seguida ao relacionar as imagens com a ideia de morte 

(turnos 1 a 7). No decorrer dos questionamentos do docente, Felipe e Isadora descrevem 

corretamente a sigla DST. O docente então, passa para as imagens dos preservativos na tentativa de 

estimular as interações e os diálogos (turnos 8 a 11). Aparentemente os discentes não têm 

dificuldades de identificar as imagens dos preservativos (turnos 12 a 15), assim como identificam a 

função deles, como explicitado por Júlia no turno 16 (Está mostrando para a gente as duas formas de se 

prevenir.).  

Aparentemente estes primeiros movimentos são usados para da forma ao objeto de estudo, 

ainda que aparentemente tensos, são interativos e parecem indicar a presença de conhecimentos 

prévios sobre a temática estabelecida pelo docente. Nota-se, porém, a necessidade de intervenções 

mais específicas do docente para que a discussão se aproxime de um dos objetivos da aula, como a 

diferenciação entre DSTs e AIDS, que vai sendo construída nas próximas interações. 

Na sequência seguinte o docente intenciona delimitar a temática sob uma perspectiva mais 

biológica ao solicitar a diferenciação entre AIDS e HIV no turno 17. Algumas respostas são dadas, 

contudo, o docente precisa realizar nova interação na tentativa que diferenciem as duas ideias 

(turnos 18 a 21). Guilherme e Joana concordam que não há diferenciação entre elas, mas Bárbara 

intervém e discorda de Guilherme e Joana (turnos 22 a 24). Após nova interação do docente, Felipe, 

Isadora, João Pedro e Joana concordam e relacionam a sigla HIV ao vírus, aproximando suas 

respostas ao que era esperado pelo docente (turnos 26 a 29). Após nova intervenção do docente 

algumas respostas são dadas: uma delas diz respeito às consequências como Tiago, Isadora, Joana e 

Felipe fazem no tuno 32. Mais especificamente, Isadora traz para a discussão no turno 33 outros 

elementos ressignificando o objeto novamente. Ela relaciona a forma de tratamento ao mesmo 

tempo que completa as falas anteriores ao abordar a disseminação da doença/vírus. 

Novos momentos de tensão são gerados nesta segunda sequência, porém, os significados 

que a princípio estavam sendo compartilhados individualmente (dimensão intrassubjetiva) por 

Joana, Felipe e Isadora, começam a ser negociados e compartilhados em um nível coletivo 

(dimensão intersubjetiva) sugerindo a construção de uma possível zona de desenvolvimento 
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proximal (VYGOTSKY, 2008). Este segundo momento culmina com a proposição feita no turno 33 

por Isadora de uma relação entre causa, efeito/consequência biológica e social. Neste momento a 

discente rompe a perspectiva meramente biológica, inicialmente proposta pelo docente, e aproxima 

a discussão à uma problemática social (Tem que tomar um coquetelzinho. Tem que fazer um 

tratamento, entendeu? Senão tente a aumentar. Infelizmente não tem cura. Você vai morrer e 

passar para todo mundo.).  

Estes movimentos se aproximam ao descrito por Arcà; Guidoni; Mazzoli (1990) os quais 

apresentaram a aprendizagem como uma prática social tensa e compartilhada, mas que também 

pode promover convergências e novas ressignificações que vão caracterizando construções 

coletivas assegurando algum entendimento sobre os conceitos e/ou os fenômenos estudados. 

CONCLUSÕES  

Ao analisar a sequência interativa foi possível observar que as ideias e as concepções 

prévias estão presentes e são prontamente mobilizadas para organizar, relacionar, ordenar ou 

comparar conceitos a fim de reelaborar e reconstruir novos significados. Assim, os mecanismos de 

significação surgirão do comprometimento dos discentes em atividades sociais e culturais mediadas 

pelo outro e pela linguagem em uma perspectiva sociointeracionista como indicada por Vygotsky 

(2001).  

O uso de ilustrações e das discussões apresentadas nas aulas de Biologia se revelou como 

possibilidade de construção de um espaço importante para processos de aprendizagem. Entendemos 

que existe alguma dificuldade inerente ao se relacionar ilustrações ou representações simbólicas 

com a realidade, com um processo, com um fenômeno ou mesmo a um sistema natural. Esta 

transição requer algum tempo e treinamento, mas será superada à medida que os discentes vão se 

familiarizando com os símbolos e as ilustrações convencionadas, por exemplos, em livros didáticos 

(KRASILCHIK, 2016).  

Ao promover espaços tal como o apresentado neste estudo, o docente pode desenvolver um 

ensino de Biologia que integra processos de aprendizagem mais relevantes ao mesmo tempo em que 

as propostas curriculares obrigatórias são apresentadas e trabalhadas em sala de aula. O docente, 

como co-construtor, promove aos discentes não somente uma aprendizagem mais significativa, mas 

desenvolve outras habilidades e valores inerentes a uma gama de competência para a leitura e o 

enfrentamento do mundo. 
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Nessa perspectiva, deve-se considerar que o ensino de Biologia precisa contemplar também 

outras atividades como por exemplo, as de caráter investigativo e/ou experimental para que se 

desenvolva de forma integrada o pensamento, a linguagem e a experiência e, por conseguinte, um 

entendimento mais completo e denso do conhecimento científico. Isto sugere pensar e considerar 

condições específicas como as de uma sala de aula de Biologia para a construção de significados 

(MACHADO; ORSOLON-SOUZA, 2018). 
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ANEXOS 

Figura 1. Imagens utilizadas como disparadores de discussão para introdução da temática DSTs e AIDS. Valença, 
18/10/2019 
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Fonte: Disponíveis em: A- https://www.univille.edu.br/contentId/749373; B- 
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/cientistas-criam-preservativo-smart-que-se-lubrifica-sozinho.ghtml; C- 

http://natalini.com.br/boa-noticia-cidade-de-sao-paulo-elimina-transmissao-vertical-do-hiv/; D- 
https://www.colegioweb.com.br/dst-doencas-sexualmente-transmissiveis/o-que-e-dst.html; E-

http://www.bereunews.com.br/2017/01.html; F- https://www.brechando.com/2017/12/guia-completo-para-saber-sobre-
aids-hiv-e-os-tratamentos-no-rn/. Acesso em outubro de 2019. 

Resumo  

O presente trabalho é parte de um processo investigativo que vem sendo construído a partir das atividades 
realizadas entre docentes e discentes de Biologia e Ciências oriundos do curso de Pós-graduação Lato Sensu 
Temas e Perspectivas Contemporâneas em Educação e Ensino do CEFET/RJ, Campus Valença. Objetiva 
analisar uma sequência interativa extraída de uma aula de Biologia que abordava a temática sobre doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs) e AIDS a partir dos conteúdos curriculares sobre saúde. Além disso, tem 
como finalidade verificar como os discentes acionam e fazem circular seus conhecimentos prévios e os 
relacionam a novos conhecimentos que estão sendo trabalhados em sala de aula. Para análise de dados, uma 
matriz analítica foi construída a partir de audiogravações e se encarrega de delimitar os episódios ou as 
sequências interativas. Assim, apresenta-se como um caminho para se evidenciar a mobilização e a 
articulação de conhecimentos prévios dos estudantes com aqueles novos que estão sendo apresentados 
(MORTINER, et al, 2007). Ao analisar a sequência interativa foi possível observar que as concepções 
prévias estão presentes e são prontamente mobilizadas para organizar ou relacionar conceitos a fim de 
reconstruir novos significados. Ao promover espaços tal como o apresentado neste estudo, o docente pode 
desenvolver um ensino de Biologia que integra processos de aprendizagem mais relevantes ao mesmo 
tempo em que as propostas curriculares obrigatórias são apresentadas e trabalhadas em sala de aula. O 
docente, como co-construtor, promove aos discentes não somente uma aprendizagem mais significativa, 
mas desenvolve outras habilidades e valores inerentes a uma gama de competência para a leitura e o 
enfrentamento do mundo. 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Sociointeracionismo, Aprendizagem em Biologia, DSTs. 
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INTRODUÇÃO 

Na busca por compreender mais dos aspectos extensionistas, tem como ponto de partida a 

ideia de que a curricularização da extensão possibilita o desenvolvimento de um processo 

pedagógico participativo que permite o envolvimento social com a prática profissional dos alunos.  

Nesse sentido, por meio da extensão é aberto um espaço de diálogo e da relação entre os 

campos dos saberes com as questões mais amplas que norteiam a realidade da sociedade. Assim, a 

inclusão nos currículos da lógica da extensão apresenta-se como demanda necessária de atualização 

da matriz curricular existente da graduação, garantido que 10% da carga horária total corresponda 

às ações de extensão (PNE,2014).  

Dessa forma, o processo de curricularizar a extensão objetiva atender aos documentos 

nacionais referentes às políticas para a Educação como o Plano Nacional de Educação 2014-2024, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN 9.394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Superior e ao Plano Nacional de Extensão.  

É evidenciado, portanto, que uma das missões da universidade é “produzir o conhecimento e 

torná-lo acessível.” (BOTOMÉ, 1996, p. 35). Assim, o conhecimento não se limita apenas ao 

espaço acadêmico, mas deve alcançar a comunidade e a universidade, se abrir para o conhecimento 

que a comunidade tem a oferecer, por meio da extensão universitária.  

MAS AFINAL, O QUE É EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE? 

Para Tavares (2001), extensão é um meio de mudança social oriundas das atividades de 

ensino e investigação. É formada de uma realidade social e nela mesma se objetiva: a justificativa 

para uma atividade extensionista parte de um contexto socioespacial e nele mesmo será executada a 

atividade. Portanto, é imprescindível a participação da população e da IES no planejamento e 

execução do processo extensionista. 

Dessa forma, a extensão universitária não pode ser vista como um mero serviço, nem ser 

tratada como estatística, contudo ser levada a sério pela universidade quanto ao seu significado e 

impacto social na comunidade (GATTI, 2011). 

Para Paula (2013, p.6), “a extensão universitária é o que permanente e sistematicamente 

convoca a universidade para o aprofundamento de seu papel como instituição comprometida com a 

transformação social [...]”. 
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Diante disso, o entendimento do processo de curricularização da extensão pode ser iniciado 

a partir do pressuposto da aproximação necessária entre a universidade e a sociedade, pois por meio 

dela, torna-se possível democratizar o conhecimento, transformar realidades sociais, oportunizar aos 

discentes, docentes e comunidade uma relação dialógica e transformadora. 

MARCOS LEGAIS DA EXTENSÃO 

No Brasil, atualmente, a atividade de extensão já conta com aparatos legais. Entre eles: a 

Constituição Federal de 1988, que trata do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão como base da universidade, em seu Artigo 207; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) de 1996, que discorre de como deve ser realizada a educação, discorrendo sobre 

o planejamento, prazos, fiscalização, execução, avaliação. No que concerne a educação superior, os 

incisos VII e VIII trata, especificamente, sobre a extensão: 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 

pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 

níveis escolares (BRASIL, 1996). 

Destaca-se, também, o Programa de Extensão Universitária (PROEXT), instituído pelo 

governo federal em 2003 e reformulado em 2008 por meio do Decreto 6495/2008. Em linhas gerais, 

o PROEXT visa apoiar as IES públicas que desenvolvam programas ou projetos de extensão que 

subsidiam na implementação de outras políticas públicas, buscando a interação e inclusão da 

sociedade nas IES.  

Em 2010, o Decreto Federal n° 7.416 propõe concessão das bolsas para o desenvolvimento 

das atividades de ensino e extensão universitária para os alunos das IES federais. As bolsas de 

“extensão” são mensais e destinadas para o desenvolvimento de atividades que ampliem e 

fortaleçam a interação entre universidade.  

Vale lembrar, ainda, da PNEU (Política Nacional de Extensão Universitária), fruto dos 

debates e planejamento nos encontros do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições 

Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX). Aprovada em Manaus (AM), em 2012, 

estabelece diretrizes que tem como objetivo fortalecer a extensão universitária.  
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Estes e outro marcos constroem a trajetória da extensão universitária até os dias atuais. Pucci 

(1991) chama atenção sobre a marca essencial da extensão nos dias de hoje: a indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão. Segundo o autor, 

A expressão ‘indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão’ consagrada pela 

Constituição de 1988, não deve ser considerada como uma fraseologia de efeito, mas 

como uma síntese atual da história educacional brasileira que aponta diretamente para 

a construção de uma universidade de um bom nível acadêmico, pública, autônoma, 

democrática, que se coloca a serviço da realização de uma sociedade independente e 

soberana científica, tecnológica e culturalmente, voltada para os interesses concretos 

da população brasileira. (PUCCI, 1991, p.32) 

FORMAÇÃO DOCENTE E EXTENSÃO 

A prática profissional do professor na visão de Tardif (2000) é atribuída ao conjunto real dos 

saberes utilizados pelos profissionais em seu espaço de trabalho, com o intuito de desempenhar 

todas as suas tarefas. Assim, entende-se o “saber” no sentido amplo, que abrange os conhecimentos, 

as competências, as habilidades e as atitudes, o saber-fazer e o saber-ser. 

A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar esses saberes, 

compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como 

estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos 

limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa a 

compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto 

no processo de trabalho docente quanto em relação à identidade profissional dos 

professores (TARDIF, 2000, p.11).  

Com este plano de fundo, a ideia do professor como ator e profissional possuidor de 

competências, a partir dos meados dos anos 1980, possibilitou uma participação maior na formação 

prática nos currículos, na origem de novas práticas de formação reflexiva e no reconhecimento do 

valor dos saberes profissionais dos professores.  

Nessa formação dos saberes docentes, a extensão contribui de maneira expressiva, já que é 

um laboratório vivo para o fortalecimento da ação do discente, de uma nova percepção educacional, 

da pesquisa aplicada e da transformação social, pois possibilita a experiência em ambientes 

concretos, intervenções necessárias e a reflexão da prática profissional. 

Nessa perspectiva, nota-se o desafio proveniente da extensão, 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2201 

Sabemos, no entanto, que a natureza da extensão como atividade que requer postura 

intelectual aberta à inter e à transdiciplinaridade, realizada por meio do diálogo plural 

e do respeito à alteridade, é processo, é devir, é postura que se tece em sentido sendo, 

fazendo, vivendo. E nesse sentido, o professor é instigado a sair do formato do ensino 

muitas vezes transmissivo e linear para adentrar em outras possibilidades formativas, 

ampliadas pela perspectiva de outras formas de relação com o conhecimento e com a 

formação. (RIBEIRO; MENDES; SILVA, 2018, p.336). 

Sim, é necessária nova postura quanto à extensão universitária, pois agrega no fomento do 

conhecimento real no que tange a Educação, o reconhecimento do compromisso social, ético e 

político, além de coletas de dados com vista a análises comparativas e/ou intervencionistas. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A investigação é um processo de busca intencional, consistente, metódica e orientada, 

visando dar resposta a problemas colocados pela práxis social. A investigação produz novo saber 

(conhecimento, experiências) sobre a realidade estudada, permitindo resolver os problemas que 

estiveram na origem do processo de busca. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, é apresentada uma pesquisa qualitativa. 

Godoy (1995) explica que estudos qualitativos buscam entender o fenômeno no seu contexto e o 

analisa de forma integrada, além de encontrar informações das pessoas envolvidas no fenômeno e 

seus pontos de vista para compreender a questão estudada. 

Em relação aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica, já que são utilizados livros e 

artigos científicos, predominantemente. Para Gil (2008, p.50), “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.”.  

ALGUMAS REFLEXÕES 

Nesta breve analise, é pertinente repensar a atuação da extensão na formação docente. A 

importância da extensão para a comunidade deve ser propagada insistentemente no curso de 

formação inicial de professores, de tal maneira que os cursistas se tornem futuros defensores de 

ações extensionistas. 
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Para isso, ações como roda de conversa entre os extensionistas e não extensionistas, 

provocando discussões, como forma de incentivo ao envolvimento dos não extensionistas em 

projetos de extensão; reuniões com a coordenação dos cursos e os coordenadores acadêmicos para 

conscientização das necessidades da flexibilização e da curricularização e torná-los multiplicadores 

e incentivadores da extensão, bem como,  ampliação da oferta da Jornada de Extensão, estimular a 

produção de pesquisas, inclusive nos trabalhos de conclusões de curso, para que tenham 

compromisso social e, de preferência, demandem das necessidades locais, assim como, promover a 

valorização da extensão em concursos, progressões, distribuição de encargo docente, além da 

contabilização em carga horária, criando meios que incentivem os servidores a realizar ações 

extensionistas; promover seminário para a capacitação dos discentes, técnicos e docentes quanto a 

extensão com uma abordagem conceitual e processual, além de apresentar o Plano Nacional de 

Educação e a importância da estratégia de curricularização para todos os membros da comunidade 

acadêmica, são sugestões para protagonizar a extensão no meio acadêmico.   
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Resumo 

Do ponto de vista teórico e jurídico, o entendimento da concepção de extensão demonstra que a 
universidade não está isolada da sociedade, mas visa difundir o conhecimento acadêmico por meio de 
ações de intervenção em conjunto com os grupos sociais externos aos institutos de educação superior. 
É importante que as ações extensionistas sejam acompanhadas e avaliadas, de maneira que possibilite 
uma formação crítica e emancipadora que transforme o social. Assim, falar no processo de 
curricularizar a extensão é falar em atender aos documentos nacionais referentes às políticas para a 
Educação, como o Plano Nacional de Educação 2014-2024, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDBEN 9.394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior e ao Plano Nacional 
de Extensão. Dessa forma, busca-se compreender a extensão universitária no contexto de sua 
curricularização. Assim, este estudo é um recorde de um projeto de pesquisa, e tem como questão 
norteadora: como a implementação da curricularização da extensão na graduação, como dimensão 
acadêmica, poderá contribuir com a formação e a produção de conhecimento dos futuros professores? 
A abordagem do problema é por meio da pesquisa qualitativa, já que se propõe a entender de forma 
integrada a temática dentro de um contexto especifico, e da pesquisa bibliográfica, além da análise 
documental. Por fim, vale explicitar que o seguinte estudo emergiu a partir das inquietações no que diz 
respeito à extensão universitária, em especial, dos cursos de formação de professores, tendo em vista 
que a extensão pode contribuir significativamente na formação tanto inicial quanto continuada do 
docente, pois abre portas de vivências em vários espaços formativos.   

Palavras-chave: Extensão. Currículo. Curricularização. Universidade. 
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INTRODUÇÃO 

A ação norteadora que marca o fazer pedagógico desenvolvido na Escola Estadual Dom 

Bosco é a revisão/reelaboração anual de seu Projeto Político Pedagógico (PPP), momento em que 

são estabelecidas as metas e estratégias nas diferentes dimensões do ambiente escolar. Este 

processo ocorre na primeira semana de trabalho do ano letivo, denominada semana pedagógica.   

Com o intuito de desenvolver projetos inovadores, bem como enriquecer o PPP, foi proposto 

e aceito pela comunidade escolar a realização anual de uma atividade denominada Seminário de 

Oralidade, Leitura, Interpretação, Escrita, Produção e Resolução de Problemas, em sua X Edição, 

no ano corrente. Constitui-se uma ação interdisciplinar que mobiliza alunos, professores, técnicos, 

apoios, familiares e comunidade externa.  

Convém salientar que tendo como princípio o protagonismo dos estudantes no 

desenvolvimento da proposta do Seminário lança-se mão de metodologias ativas, de modo singular, 

da sequência didática, da resolução de problemas, leitura literária, pesquisas bibliográficas e de 

campo.  

Nesse contexto a ação de cada docente implica compromisso, engajamento, capacidade de 

problematizar, compartilhar, dialogar e questionar os próprios saberes, uma postura pedagógica de 

humildade, de um sujeito que se compreende como permanente aprendiz.  A ação docente é muito 

mais que um trabalho técnico em si, onde se ensina ou se desenvolve esta ou aquela habilidade e 

competência no discente. É um trabalho educativo que envolve a formação humana, que considera 

o processo do desenvolvimento do aprendiz em suas potencialidades e limites, que considera cada 

percurso singular, para além das formatações limitantes. Significa atuar na promoção de avanços 

cognitivos, afetivos e sociais. (FREIRE, 1996) 

Apresenta-se então ao docente o desafio de articular saberes, estimular descobertas. Uma 

indagação/problematização acompanha continuamente o coletivo de profissionais da Escola 

Estadual Dom Bosco: Como atuar de modo a possibilitar a todos e a cada aluno condições 

favoráveis, desafios possíveis, que os lancem no caminho incessante da busca do conhecimento e de 

sua formação humana. 

Face ao exposto, o propósito deste trabalho é apresentar a experiência pedagógica 

desenvolvida na Escola Estadual Dom Bosco, município de Alta Floresta, norte de Mato Grosso, 
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dando ênfase ao processo pedagógico que culmina com a realização do Seminário de Oralidade, 

Leitura, Interpretação, Escrita, Produção e Resolução de Problemas. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Escola Estadual Dom Bosco, tem como Filosofia o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana destacados em seu Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico (PPP), portanto busca 

ser um lugar agradável, inclusivo, motivador e mediador do conhecimento, de modo que os 

educandos sintam prazer e contentamento por integrar a comunidade escolar. 

Neste caminho o PPP é o documento basilar, que assegura, sustenta, serve como bússola 

para orientar o enfrentamento e resolução dos desafios presentes no cotidiano escolar, uma 

perspectiva que encontra amparo em Vasconcellos (2010) para quem o Projeto Político Pedagógico 

abarca um planejamento que se coloca no campo da ação, do fazer, constituindo-se assim um plano 

global da instituição, que inclui o Projeto de Ensino - Aprendizagem, os quais estão atrelados às 

concepções de educação, de conhecimento e de currículo, dos sujeitos que a integram. 

Neste sentido, e em consonância com o Documento de Referência Curricular para Mato 

Grosso - DRCMT, considera que a maior transformação da dinâmica do trabalho educativo 

acontece por meio do currículo escolar. Compreendido assim como, 

(...) forma de materializar o conjunto de conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, intelectualmente autônomos e críticos, 

significa reconhecer que o currículo proporciona formação de identidades, que vão 

sendo progressivamente construídas, por meio da articulação das experiências vividas 

pelos estudantes e daqueles estabelecidos pelos diferentes componentes curriculares. 

(DRC/MT, 2018, p.18) 

O Currículo é então constituído no processo educativo, através de políticas públicas, dos 

documentos curriculares como, a Base Nacional Comum Curricular  

(BNCC), Documento de Referência Curricular para Mato Grosso (DRC/MT), Projetos Político 

Pedagógicos e os Planos de Ensino e de Aula. Estes documentos, 

[...]têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas 

para cada etapa da Educação Básica, uma vez que as aprendizagens só se materializam 

mediante o conjunto de decisões, caracterizando assim, o currículo em ação. 

(DRC/MT, 2019, p.04) 
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Assim, compreendemos que currículo em ação é o que efetivamente se materializa no 

cotidiano pedagógico na realidade escolar, tanto via discussões teóricas e metodológicas, quanto 

com as decisões tomadas coletivamente e nas ações de cada sujeito implicado no processo 

educativo. A coerência pedagógica é marcada pela força do coletivo que continuamente avalia, 

consolida e reestrutura algumas práticas.  

Segundo Lima (2008, p. 18), “Um currículo que se pretende democrático deve visar a 

humanização de todos e ser desenhado a partir do que não está acessível às pessoas.” Neste sentido, 

compreendemos que o currículo deve possibilitar aos estudantes o acesso a conhecimentos e 

instrumentos que normalmente não teriam acesso na vida familiar e em sociedade, de modo que ao 

apropriar-se desses conhecimentos, tenham melhores condições de interagir com dignidade na vida 

em sociedade, de modo a poder intervir sobre ela.  

Como elemento balizador neste processo educativo, a escola dialoga desde 2018 com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas - ONU.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Na perspectiva do currículo em ação, no início do ano letivo na Escola Estadual Dom Bosco, 

a revisão/reelaboração do Projeto Político Pedagógico coloca em diálogo os diferentes sujeitos que 

compõe a comunidade escolar e resulta deste processo o direcionamento da proposta de ensino a ser 

efetivada no decurso do ano letivo. As dimensões educativas observadas neste momento de 

revisão/reelaboração são: ambiente educativo, prática pedagógica, avaliação, gestão escolar 

democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico escolar, 

acesso e permanência.  

Ao discutir a dimensão prática pedagógica os profissionais destacaram positivamente a 

contínua realização do seminário, tendo em consideração o processo pedagógico, bem como, o 

momento de socialização das experiências vividas.  

Nesta edição de 2020, o tema gerador dos trabalhos e pesquisas serão, pela terceira vez 

consecutiva, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estes objetivos configuram-se 

numa agenda de compromisso que nasceu na sede da Organização das Nações Unidas, em 2015. 

Ocasião em que os chefes de Estado dos países signatários se comprometeram com a efetivação do 

desenvolvimento sustentável em suas dimensões – econômica social e ambiental - até 2030.  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2208 

A opção por continuar com esta temática responde ao disposto no PPP da escola, que aborda 

a necessidade de os conteúdos escolares dialogarem com a realidade local e global, possibilitando 

aos alunos a compreensão do contexto que os circunda, bem como o alcance de um caráter cidadão, 

comprometido com a qualidade de toda espécie de vida do planeta.  

Essa inovação possibilita o desenvolvimento de saberes teóricos e práticos em cada 

componente curricular, posto que o plano geral de trabalho é elaborado coletivamente, a partir dos 

quais são elaborados subprojetos por cada docente. 

No decurso do ano letivo, durante o movimento pedagógico, os docentes buscam motivar e 

envolver os alunos na temática escolhida pela turma, a qual aborda um ou mais  

dos 17 selos que compõem os ODS.  

 Consta como rotina pedagógica permanente a discussão dos projetos elaborados por cada 

turma, momento em que são realizadas intervenções, sugestões e parcerias entre turmas. Uma via 

do projeto final é entregue à coordenação que procede ao acompanhamento das execuções, dando o 

suporte necessário. Ressalta-se que é realizado um movimento articulado unificador através de uma 

palestra sensibilizadora para todos os alunos, observando a adequação por faixa etária.  

Periodicamente reserva-se um espaço da formação continuada, desenvolvida na escola, para 

troca de experiências referentes aos trabalhos em curso. Por fim, para o momento do Seminário são 

reservados três dias: noite de abertura; um dia para visitações internas, interação entre as turmas e o 

último dia para visitações externas.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O movimento de aprendizagem é fervoroso, desde a elaboração do projeto de trabalho por 

cada turma até a culminância com a realização do Seminário.  O desenvolvimento das atividades 

durante o Seminário envolve todo o coletivo pedagógico da unidade escolar, proporcionando 

interlocução entre os diversos sujeitos: alunos, professores, auxiliares de turma, gestores, técnicos, 

apoio pedagógico, familiares e colaboradores externos.  

Durante este processo várias ações são desenvolvidas: aulas de campo, entrevistas, palestras, 

pesquisa bibliográfica, esquema resumo, produções de textos descritivos, narrativos e dissertativos, 

construção de maquetes, exposições orais e expressões artísticas. A síntese dos trabalhos 

desenvolvidos é compilada em um Caderno Resumo organizado pela escola. Neste caderno constam 
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os resumos produzidos pelos docentes, as produções dos alunos e dos demais projetos 

desenvolvidos.  

Para ilustrar segue em anexo registro fotográfico do trabalho “Inclusão Social: a família 

como alicerce para combater as diferenças” desenvolvido pela professora Rosângela Maria de 

Almeida com a turma do 2° Ano do Ensino Médio  (foto 1), esta turma dialogou com  os ODS  4, 8, 

10 e 16;  e da Professora Suzara Consoladora Brazoloto com a turma do 1º Ano do Ensino 

Fundamental, cuja temática foi Vida sobre a terra, ODS 15 (foto 2).  

CONCLUSÕES 

Na experiência em curso na Escola Estadual Dom Bosco, iniciada com a revisão de seu PPP 

e no desdobramento cotidiano dos trabalhos pedagógicos em sua totalidade e sobremaneira nos 

relativos à realização do Seminário de Oralidade, Leitura, Interpretação, Escrita, Produção e 

Resolução de Problemas, exige-se dos profissionais permanente compromisso com a revisão de 

suas práticas. 

 Para além das questões imponderáveis, vinculadas à fatores externos, o êxito de um trabalho 

desta natureza relaciona-se à capacidade do coletivo de realizar uma prática avaliativa contínua e o 

PPP ocupa lugar de bússola para iluminar a busca de resoluções frente os conflitos e contradições 

enfrentadas.   

 Neste movimento do currículo em ação é notória a elevação da interação e da autonomia dos 

sujeitos envolvidos neste processo de múltiplas aprendizagens. Isto  posto, pode-se afirmar que o 

diálogo pedagógico estabelecido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável favoreceu o 

processo de ensino aprendizagem, elevou o nível de proficiência dos alunos em relação aos 

procedimentos de leitura, interpretação e resolução de problemas, impulsionando ainda, a inclusão 

no ambiente escolar. 
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Resumo 

O Projeto Político Pedagógico da instituição escolar é um documento vivo em que constam as 
concepções e os sonhos dos diferentes sujeitos que integram a realidade. A materialização, a concretude 
deste documento ultrapassam sua dimensão física, posto que, ganha corpo no cotidiano, no currículo 
em ação. Isto significa dizer que todos os envolvidos com o ambiente escolar, pais, profissionais da 
educação, estudantes, devem mobilizar esforços para criar um ambiente educativo que possibilite o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos discentes, abrangendo aspectos cognitivos, afetivos e sociais. 
Uma estratégia é o desenvolvimento de projetos que repercutam dentro e fora da escola. Nesse 
movimento integrador, na proposta pedagógica de uma Escola Estadual do Município de Alta Floresta, 
Mato Grosso, destacamos a realização de um Seminário Temático, que acontece anualmente, e que em 
2020 completará sua décima edição. Este trabalho objetiva compartilhar uma parte da experiência de 
ensino vivenciada nesta unidade escolar, a saber: “IX Seminário de Oralidade, Leitura, Interpretação, 
Escrita, Produção e Resolução de Problemas”. Para a realização desta ação pedagógica os docentes 
lançam mão da metodologia ativa, com o propósito de estimular a autonomia discente em seu processo 
de construção de saberes. Pelo terceiro ano, consecutivo, os trabalhos desenvolvidos abarcam os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas. Cada turma, do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, escolhe um 
objetivo norteador para a construção do seu plano de trabalho. Como resultado espera-se que os alunos 
alcancem melhor nível de proficiência, de autonomia moral, capacidade de resolver problemas e 
conflitos. 

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Currículo. Seminário. Experiência de ensino. ODS. 
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INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa consiste na análise da polivalência no contexto do Programa Especial de 

Ensino Médio (PEEM) nas escolas da Rede Estadual de Ensino no Município de Rio Branco – 

Acre. Entende-se por profissional polivalente aquele que tem a possibilidade de desempenhar 

múltiplas funções, no caso em estudo, no âmbito da educação, professor polivalente refere-se 

àquele professor que ministra várias disciplinas. São professores com formação inicial em Biologia, 

Matemática, Física ou Química que atuam no referido programa. Estes professores, conhecidos 

como professores polivalentes, enfrentam os desafios fora do contexto de sua área de formação 

inicial e com esses desafios são colocados em situações que os forçam a um contínuo aprendizado 

de conteúdos vistos apenas durante sua formação escolar básica. Sendo que um dos principais 

desafios desses professores, nessa perspectiva, é ensinar e, de certa forma, aprender para ensinar 

conteúdos matemáticos, em um processo que, de certa forma, aprendem juntos professores e alunos, 

como prevê a proposta metodológica do Programa. Assim, deseja-se compreender, na perspectiva 

do professor polivalente de Matemática do Programa, a situação na qual se encontram esses 

profissionais e analisar os achados, a fim de propor iniciativas que direcionem esses profissionais 

para melhor desempenho de suas atividades docentes.  

Neste sentido, constituem os objetivos desse trabalho conhecer as alternativas e estratégias 

oferecidas pela coordenação do PEEM, bem como as estratégias que os próprios professores 

buscam na superação dos desafios encontrados no exercício da disciplina de Matemática no 

contexto deste programa. Com isso, pretende-se responder a seguinte indagação: quais são os 

desafios encontradas, no processo de ensino e aprendizagem, pelos professores polivalentes que 

ministram a disciplina de Matemática no Programa Especial de Ensino Médio (PEEM) em escolas 

da Rede Estadual de Ensino no Município de Rio Branco? Destaca-se que o professor polivalente 

no PEEM não possui apenas questões de enfrentamento, mas também aprende a ter iniciativa, a ser 

questionador e através das formações contínuas, pode melhorar seu relacionamento interpessoal e 

obter saberes em várias áreas do conhecimento.  

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

O professor polivalente no contexto do PEEM faz o papel de um professor mediador de 

várias disciplinas frente à uma metodologia pré-estabelecida e cumpre um regimento proposto pelo 

Programa. Para conseguir identificar alguns parâmetros do cotidiano do professor polivalente da 
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disciplina de Matemática, esse estudo utilizou procedimentos metodológicos qualitativos como: 

levantamento bibliográfico, através do qual foi possível identificar a base da formação inicial e 

continuada do profissional docente; estudo de campo, para observar e analisar o grupo de 

professores selecionado; e entrevista através de questionários semiestruturados e abertos. 

Consoantes às ideias de Ludke & Andre (1986, p. 3) que afirmam que “como atividade humana e 

social, a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a carga de valores, preferências, interesses e 

princípios que orientam o pesquisador”, definiu-se por utilizar os procedimentos de análise 

qualitativa.  

Mediante a preocupação com os indivíduos em seus ambientes e em suas complexidades, 

sem impor limites ou controle, compactuou-se com o que afirmam as autoras supracitadas, para 

quem o conhecimento sobre as pessoas só é apreendido a partir da descrição da experiência 

humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores. Assim, os dados 

coletados foram predominantemente descritivos adequando-se ao estudo qualitativo que se 

desenvolveu numa situação natural. 

ANÁLISE DOS DADOS  

Para responder à questão de pesquisa “quais são os desafios encontrados, no processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática, pelos professores polivalentes do PEEM e quais estratégias 

esses profissionais dispõem e estão buscando para superá-los e desempenhar suas tarefas docentes? 

”, foram construídas categorias de análise para os dados obtidos através das entrevistas e 

questionários. Os resultados apresentados estão distribuídos em 4 eixos, que representam o 

agrupamento das ideias emitidas pelos sujeitos da pesquisa, de modo a facilitar a análise e reflexão. 

Assim, foi analisado: a) questões relacionadas à formação inicial dos professores polivalentes que 

ministram a disciplina de Matemática e a experiência destes no PEEM. Este eixo apresentou o perfil 

profissional dos professores polivalentes que atuam no PEEM ministrando a disciplina de 

Matemática mostrando a formação inicial ou primeira graduação acadêmica; b) questões 

relacionadas aos desafios encontrados no processo de ensino e aprendizagem de Matemática pelos 

professores do PEEM que atuam ministrando esta disciplina e que estratégias utilizam para superá-

los. Demonstrando os principais achados quanto aos desafios do processo de ensino e aprendizagem 

de Matemática pelos professores polivalentes e que possíveis alternativas são apontadas por estes 

para ministrar a disciplina; c) questões relacionadas aos saberes docentes, formação permanente e 

desenvolvimento profissional dos professores da disciplina de Matemática no PEEM. Neste eixo 
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procurou-se identificar os saberes que os entrevistados utilizam em sua prática docente, bem como 

conhecer sobre a efetividade das formações continuadas oferecidas aos professores sujeitos da 

pesquisa;  

d) questões relacionadas às expectativas dos professores polivalentes da disciplina de 

Matemática no PEEM em relação a atuação docente deles neste Programa, analisando as 

expectativas dos professores quanto à sua prática docente ministrando conteúdos de disciplinas que 

não fizeram parte de sua formação inicial. 

Para adentrar no âmbito dos desafios vivenciados pelos professores, esses foram 

entrevistados através de um questionamento contendo oito possíveis desafios enfrentados por eles, 

no processo de ensino e aprendizagem de Matemática no PEEM, quando foi solicitado que os 

desafios fossem posicionados do maior para o menor, de acordo com intensidade do desconforto e 

da energia necessária para transpô-los, apresentou-se os seguintes: 1 - Falta de domínio dos 

conteúdos a serem ministrados; 2 - Falta de apoio da coordenação do programa; 3 - Falta de apoio 

da gestão da escola; 4 - O perfil dos alunos atendidos pelo programa; 5 - Pouco tempo para 

ministração dos conteúdos; 6 - Falta de condições adequadas para trabalhar os conteúdos; 07 - 

Sobrecarga de trabalho; 8 - Falta de envolvimento dos alunos nas aulas. 

Como se ver o desafio listado com mais frequência pelos sujeitos da pesquisa foi a falta de 

domínio dos conteúdos a serem ministrados por eles. A falta de condições adequadas para trabalhar 

os conteúdos ministrados, conforme a fala dos entrevistados, aparece em segundo e sexto lugar; a 

falta de apoio da coordenação do Programa, em terceiro lugar; a falta de apoio da gestão da escola, 

em quinto e sexto lugares; pouco tempo para ministrar o conteúdo, em sétimo lugar; e o perfil dos 

alunos em oitavo lugar. A sobrecarga de trabalho (desafio 7) e a falta de envolvimento dos alunos 

nas aulas (desafio 8) não apareceram no topo das oito posições, mas, chegaram a ser mencionadas, 

por alguns professores. Segundo BARROS (2003, p. 8) a valorização do aluno como responsável 

pelo seu aprendizado é muito relevante, mas isso não implica que o sucesso, ou não, do processo de 

ensino de aprendizagem deva ser atribuído exclusivamente aos alunos.  

Como levantado pelos professores participantes desta pesquisa, na implementação do 

PEEM, os principais desafios não se referem aos alunos, e sim as condições oferecidas para 

trabalhar os conteúdos, problemas administrativos e de acompanhamento. Em relação à falta de 

domínio de determinados conteúdos matemáticos, os docentes relacionaram, dentre o conteúdo 

geral, os mais diversos assuntos, envolvendo quase todo universo curricular desta disciplina no 

Ensino Médio. 
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Esses resultados sugerem a necessidade de valorizar o processo de aprendizagem do 

professor a partir de seu trabalho, no qual se integram saberes, experiências, práticas e formações 

continuadas. Diversos autores (GAUTHIER, 1998), (SCHÖN, 2000), (PIMENTA, 2000), 

(TARDIF, 2005), colaboram com esta afirmação, defendendo que o conhecimento acadêmico não 

deve ser conceituado como um saber superior, e que o desenvolvimento profissional não deve estar 

estritamente ligado à formação acadêmica. No caso dos professores polivalentes participantes da 

pesquisa, os resultados sugerem que o saber experiencial é indispensável e muito relevante, 

inclusive, para adquirir conhecimentos sobre a disciplina que é ministrada, no caso, a Matemática.  

A quantidade e diversidade de conteúdos matemáticos que os professores sentem dificuldade 

de explicar aos alunos é originada, obviamente, pela ausência de formação e preparação dos sujeitos 

em suas graduações e tal aspecto sinaliza para a necessidade de um olhar reflexivo sobre os 

planejamentos e as formações permanentes oferecidas a esses professores polivalentes. Esta atitude 

influenciaria diretamente no desenvolvimento profissional do professor e no ensino e aprendizado 

de Matemática pelos alunos do PEEM.  

A formação continuada do professor, visando ajudar na compreensão de conteúdos 

matemáticos, em diálogo com a experiência que os professores já têm por meio da interação com 

seus alunos, pode fortalecer as práticas e estratégias de ensino dos docentes. Dessa maneira, como 

menciona Teixeira (1971), esses conhecimentos, tanto da formação como da experiência, podem 

enriquecer a formação do professor no sentido espiritual e humano, articulando experiências de 

ensino e de aprendizagem mais preocupadas com as exigências atuais da sociedade e mais 

compromissadas com a justiça social.  

Os professores relataram que as principais estratégias utilizadas para superar os desafios 

citados, são buscas individuais e autônomas por compreensão dos assuntos através do estudo, em 

geral: “com pesquisas individuais” (professor Pirâmide, 2017). Todos os entrevistados 

mencionaram a utilização de recursos de pesquisa através de videoaulas pela internet para explorar 

conteúdos de Matemática: “Através de vídeo aulas e consulta com professor que atua 

especificamente na disciplina de Matemática.”. (professor-Cone, 2017). A procura dessa formação 

por conta própria, por parte dos docentes, sugere que os professores participantes não concebem sua 

prática como uma mera ação técnica. Segundo Pereira (2006) é comum que o professor seja 

concebido como um organizador dos elementos do processo de ensino e de aprendizagem, seguindo 

técnicas rigorosamente planejadas e instrutivas. Porém, os professores participantes de PEEM dão 

conta de ter preocupações que superam a técnica mesma, entendendo que é importante seu 
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envolvimento não só como aplicadores do programa, e sim, reformulando o processo de ensino de 

acordo às necessidades dos alunos. Daí a importância das estratégias utilizadas pelos docentes para 

superar os desafios que são apresentados na sua prática.  

O aprendizado colaborativo, praticado entre os professores do Programa através de trocas de 

materiais didáticos e conhecimentos, é estimulado pela Coordenação do Programa que se mantém 

passiva, segundo observado pela coordenadora Hipérbole, quando fala sobre os encaminhamentos 

dados às dificuldades manifestadas pelos professores em relação ao conteúdo de Matemática: “(...) 

troca de informação entre os professores. No momento do planejamento são esclarecidas possíveis 

dúvidas” (coordenadora-Hipérbole, 2017).  

Atentando às particularidades do desafio quanto à falta de condições adequadas para 

trabalhar os conteúdos de Matemática nas aulas, foi perguntado aos professores sobre a suficiência 

ou não dos recursos didáticos disponibilizados. De acordo com 43% dos professores há suficiência, 

mas 57% afirmaram que não, e que esta insuficiência está relacionada à inadequação ou 

inexistência de livros didáticos de Matemática para os alunos e falta de materiais e equipamentos 

para a produção de materiais didáticos (cartazes, painéis, impressora para cópia ou impressão de 

textos, etc.), necessários para a execução dos planos de aula previstos de acordo com a metodologia 

da FRM e do PEEM. Sobre esse aspecto, Teixeira (1971) destaca que nesta civilização, sempre em 

mudança, é requerida uma educação dinâmica, com disponibilidade de mudança, para oferecer 

soluções aos problemas que permanentemente surgem na sociedade. Para isso, é necessário 

investimento em materiais e recursos que facilitem a prática do professor, para readaptar 

constantemente suas práticas de ensino às novas tecnologias.  

CONCLUSÕES   

Os dados levantados e as análises apresentadas neste estudo mostram que são muitos os 

desafios a serem superados pelos professores polivalentes e pela gestão do Programa, no sentido de 

contribuir com a melhor formação permanente, com o desenvolvimento profissional dos professores 

e, consequente, ressignificação do resultado do processo de ensino e aprendizagem. As análises 

realizadas a partir das informações obtidas no processo de pesquisa não sugerem o discurso de um 

ensino de Matemática conteudista, mas, a formação unidocente do professor que atua ministrando a 

disciplina de Matemática no PEEM, sem habilitação específica nesta área, é uma das principais 

causas dos desafios encontrados por eles no dia a dia do processo de ensino e aprendizagem, pois 

para ministrar com eficácia os conteúdos de matemática, o professor deve ter um conhecimento 
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profundo dessa disciplina e, dos quatorze professores polivalentes entrevistados 93% não tem 

formação inicial em Matemática. Contudo, para que o professor polivalente de Matemática saiba 

interpretar e valorizar o conhecimento e a forma de pensar do aluno, deve compreender os assuntos, 

com vários graus de complexidade, inclusive, e na perspectiva adotada pelo aluno.  

Além do desafio relacionado à falta de domínio de conteúdos matemáticos, esses professores 

estão envoltos em exigências e cobranças relacionadas ao planejamento, produção de material e 

execução detalhados das aulas e à outras responsabilidades que lhes são atribuídas. A não 

especialidade em Matemática aliada ao fato do professor do PEEM ser um “profissional 

multifuncional, polivalente, sem designação exata, capaz de atuar em diferentes posições no 

tabuleiro educacional” (EVANGELISTA, 2010, p. 11), sobrecarrega-o com demandas extras que 

dificultam sua busca por desenvolvimento profissional na área específica desta ciência. Tal 

característica, além de promover um desprestígio do conhecimento matemático na formação, 

também remete à indefinição do perfil do professor e consequente aumento de atribuições dentro e 

fora da escola, devido ao esforço para tornar-se um autodidata em Matemática. ‘ 

 Baseada nos relatos e nas análises, esta pesquisa propõe algumas reflexões e apresenta 

possíveis caminhos para que coordenação e professores desenvolvam um trabalho mais 

comprometido com o resultado do ensino e aprendizagem de Matemática. Em relação à seleção e 

contratação dos professores polivalentes de Matemática, esta pesquisa apresenta duas possibilidades 

de cenário para contribuir com o PEEM: em um cenário mais adequado, mudar o critério de seleção 

e contratação dos professores polivalentes de Matemática, restringindo a formação do professor de 

Matemática às áreas de Matemática e Física, estabelecendo proporcionalidade no número de 

professores contratados das duas áreas e desdobramento da Equipe de Exatas (Biologia, 

Matemática, Física e Química) em duas subequipes contemplando, cada uma, duas disciplinas com 

maior correlação: Matemática e Física em uma subequipe, e Biologia e Química em outra; outro 

cenário, menos satisfatório, seria estabelecer uma proporcionalidade, entre as quatro áreas de 

formação inicial, em relação ao número de professores contratados. Essa perspectiva prevê maior 

contribuição, por parte dos especialistas em Matemática, em relação aos conteúdos da disciplina, 

nos planejamentos coletivos. De acordo com os resultados da pesquisa faz-se necessário refletir, 

reavaliar e redefinir o formato e o contexto das formações permanentes e dos planejamentos das 

aulas de Matemática no PEEM, considerando que o trabalho docente realizado pelos professores 

polivalentes exige um contínuo processo de autorreflexão da prática docente e dos saberes docentes 
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produzidos e em construção por eles, para não incorrer em dois erros mencionados por Gauthier 

(1998) e que são recorrentes na profissionalização docente: ofício sem saberes e saberes sem ofício.  

É importante, também a adequação das condições de infraestrutura e recursos didáticos 

necessários à aplicação da metodologia da TelessalaTM nas escolas, pois a melhor qualificação do 

processo de ensino e aprendizagem passa também por esses aspectos, os quais não estão postos à 

altura das exigências que têm sido feitas aos professores. 

 As alternativas utilizadas pelos professores polivalentes para superar os principais desafios 

do processo de ensino e aprendizagem – falta de domínio de conteúdo, falta de apoio da 

coordenação e da gestão da escola, sobrecarga e condições inadequadas de trabalho, falta de 

envolvimento e perfil dos alunos – são adquiridas, principalmente, através de empenho pessoal. 

Outra forma encontrada pelos professores, para superar os desafios, é a formação natural de uma 

rede de apoio mútuo, onde eles compartilham angústias, experiências, ideias e saberes, buscando 

superar os desafios e se tornar professores polivalentes de Matemática, preparados 

profissionalmente para atuar com eficácia no ensino e aprendizagem dessa disciplina.  
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Resumo 

A polivalência constitui-se na capacidade que indivíduos têm de desempenhar múltiplas funções, o que 
acontece no âmbito da educação com aqueles professores que ministram disciplinas de diversas áreas 
do conhecimento. Este trabalho traz uma discussão acerca da polivalência no âmbito do Programa 
Especial de Ensino Médio (PEEM), no município de Rio Branco – Acre, tendo como delimitação a 
disciplina de matemática. Tem como objetivo compreender como os professores que atuam nesse 
Programa, ministrando a disciplina de matemática, sobretudo aqueles que não têm formação específica 
na área, conseguem superar os desafios que se apresentam no cotidiano de suas práticas, e sobre quais 
estratégias de superação adotam. A construção da base histórica e conceitual deste trabalho e análise 
dos dados se deu à luz das ideias de teóricos que tratam sobre a importância das formações no contexto 
de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que faz uso da entrevista aberta e 
questionário semiestruturado como técnica de coleta de dados, cujos sujeitos se constituem nos 
professores polivalentes que ministram a disciplina de matemática e coordenadores do PEEM. Os 
resultados validam os aspectos positivos da metodologia da TelessalaTM do Novo Telecurso® 2000, 
adotada pelo PEEM, mas, também, mostram fragilidades na docência polivalente no âmbito do ensino 
de matemática, no foco dado à formação continuada dos professores polivalentes, desconsiderando que 
a qualificação inicial destes não é específica da disciplina em questão e que a atual configuração do 
planejamento das aulas não colabora com a superação dos desafios que se apresentam no processo de 
ensino e aprendizagem da matemática para o Ensino Médio.  

Palavras-chave: Polivalência; PEEM; Ensino de Matemática; Saberes Docentes. 
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INTRODUÇÃO 

O distanciamento entre as práticas escolares e a realidade da “vida que se vive” tem sido 

constantemente apontado por pesquisadores do paradigma sócio-histórico-cultural (TORRES 

SANTOMÉ, 1998; ENGESTRÖM, 2002, LIBERALI, 2018) orientados pelo materialismo histórico 

dialético. Essa encapsulação do currículo, geralmente caracterizada pela falta de contextualização 

dos conteúdos e de sua relação com aspectos essenciais da vida dos estudantes tem sido desafio 

também para a formação de professores. Também na esfera dos currículos de formação, é 

necessário que sejam favorecidas práticas ancoradas na escola e na prática que sejam articuladas 

com lentes teóricas que permitam a futuros professores lidar com os saberes teóricos, conhecer as 

realidades escolares, criar repertórios com modos de ser e agir no mundo dos professores que lhe 

permitam desempenhar papel ativo nas escolas e fora delas, entendendo-se como parte do processo 

educativo na atual sociedade.  

 Os estágios curriculares obrigatórios, ou prática de ensino, como preferimos, têm sido os 

espaços formativos por excelência para fomentar tal articulação, o que pode ser reconhecido pelas 

políticas públicas de formação de professores – como o Programa Institucional de Iniciação à 

Docência (PIBID) e a Residência Pedagógica, geridos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) por exemplo, que objetivam aproximar universidade-escola e 

diminuir o fosso entre teoria e prática. Compreendemos, contudo, que são as práticas 

implementadas no contexto de atuação que tem potencial para fazer destes programas loco de 

desenvolvimento profissional desencapsulado. Entendemos que a prática de ensino, por si só, 

articulada ou não a estes programas, é espaço para ressignificação de práticas encapsuladas com 

potencial para se oferecer as bases para o repensar as práticas curriculares da formação de 

professores.  

Tradicionalmente, o currículo da prática de ensino requer dos estagiários a elaboração de 

relatórios de regência. Embora compreendamos a relevância da escrita de tais relatórios para 

“permitir uma reflexão acerca do desenvolvimento profissional dos alunos professores e da 

interação entre suas experiências formais e informais (MATEUS et al., 2002) ou mediar discussões 

entre os estagiários, seu supervisor e o professor da escola (RUHMKE-RAMOS, 2018), 

acreditamos que estes textos, na maioria das vezes,  têm como destinatário somente o supervisor, 

com a finalidade de avaliar a experiência de estágio, tornando-se uma atividade estritamente 

didática e sem conexão com a profissão de professor. Embora permitam que o estagiário desenvolva 
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um senso de responsabilidade por suas atividades na escola, os relatórios com as interpretações dos 

estagiários sobre a realidade escolar não chegam a circular de maneira mais ampla entre os demais 

professores em formação.   

Compreendemos, portanto, que uma maneira de evitar essa encapsulação é promover 

atividades sociais nas quais seja disseminado o conhecimento produzido na prática de ensino de 

modo a romper práticas que distanciam o currículo da prática de ensino da “vida que se vive”. A 

desencapsulação do currículo (ENGESTRÖM, 2002, LIBERALI, 2018, LIBERALI et al 2015) 

pode se dar por meio de atividades sociais – atividades próprias do trabalho de professores 

integradas no currículo da prática de ensino, permitindo novas formas de engajamento e de 

participação dos professores em sociedade. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar como 

atividades sociais promovidas no currículo de formação de professores de inglês favorecem práticas 

discursivas que colocam em circulação o discurso sobre a escola a partir das experiências 

observadas e vividas na escola sob o olhar dos professores em formação.  Em outras palavras, visa 

analisar como as atividades sociais provocam mudanças nas práticas discursivas, isto é, o processo 

de produção, disseminação e consumo (FAIRCLOUGH, 1992 p. 78) de textos e analisar em que 

medida as alterações realizadas promovem a desencapsulação do currículo de formação de 

professores. Portanto, este artigo está organizado da seguinte forma: primeiramente, apresentamos a 

proposta de desencapsulação do currículo, com base em Engeström (2002) e Liberali (2018).  Na 

sequência, tratamos da relação entre mudanças sociais e mudanças na linguagem estabelecida pela 

Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH 1992) que fornece as lentes para a análise de uma 

atividade social implementada no currículo da prática de ensino: o Fórum de Observação (FO daqui 

em diante). Finalizamos o texto apresentando nossas considerações sobre o potencial dessa proposta 

para o desenvolvimento docente. 

A DESENCAPSULAÇÃO DO CURRÍCULO  

A Desencapsulação dos Conteúdos (ENGESTRÖM, 1999/2002; LIBERALI, 2019), 

“objetiva transformar o trabalho escolar em uma matriz de socialização e ação na comunidade e no 

mundo” (LIBERALI, 2019, pg. 33). Essa proposta surge do reconhecimento de que os conteúdos 

descontextualizados e distantes do mundo experiencial dos aprendizes precisam ser pensados na 

relação com suas vivências e com seus conhecimentos já adquiridos (LIBERALI, 2019). Engeström 

(1999, 2002) propõe que a desencapsulação de um currículo levaria em conta três contextos: da 

descoberta, da aplicação prática e da crítica. O contexto da descoberta englobaria a possibilidade 
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de experimentação, generalização e exemplificação de conhecimentos, isto é, propostas que 

posicionam o sujeito como ser central e ativo, indo muito mais além do que a mera transmissão de 

conhecimentos por parte de um expert. O contexto da aplicação prática envolveria oportunidades 

de aplicação do conhecimento e do envolvimento da comunidade mais ampla e o contexto da 

crítica envolveria os atores sociais olhando para os conteúdos e procedimentos e sendo capazes de 

mobilizar conhecimentos para analisá-los crítica e sistematicamente com base no contexto local em 

que estão inseridos, expandindo assim, suas formas de participação na sociedade.  

 Segundo Liberali (2018, pg. 34), desencapsular o currículo envolveria, portanto: 

abrir espaço para processos de descoberta, aplicação e crítica, trabalhar com a 

diversidade de saberes presentes na realidade e compreender que os aprendizes trazem 

para a experiência escolar possibilidades múltiplas de expansão de quem são e de 

como agem no mundo. Assim, um currículo desencapsulado permite entender como 

conhecimentos escolarizados podem ser superados a partir de uma ecologia de saberes 

(SANTOS, 2008) de fontes distintas. Essa gama de possibilidades de compreensão 

cria oportunidade para a expansão da aprendizagem (ENGESTRÖM, 1999/2002), 

favorecendo a realização do ensino-aprendizagem fora de limites como as disciplinas, 

as fontes de referência e a própria instituição escolar.  

Por esta perspectiva, propusemos como organizador do currículo da prática de ensino 

atividades sociais como “participar de roda de conversa”, organizada pelo gênero principal “Fórum 

de Observação” e “apresentar trabalho em evento educacional”, organizado pelo gênero principal 

“Colóquio de Pesquisa”.  Neste trabalho, a análise se concentra em evidenciar as mudanças nas 

práticas discursivas propiciadas pelo Fórum de Observação.  A seguir, discorreremos sobre a os 

pressupostos metodológicos da Análise Crítica do Discurso que fundamentam o estudo. 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE DE PRÁTICAS 

DISCURSIVAS   

As mudanças sociais têm estreita relação com a linguagem.  Por vezes, mudanças no 

discurso fomentam mudanças sociais, e outras vezes, as mudanças sociais demandam mudanças no 

discurso.  Fairclough (1992) destaca o modo como mudanças sociais relacionadas com pressões 

mercadológicas refletem em escolhas linguísticas que, no campo educacional, posicionam alunos 

como consumidores ou como clientes, cursos como pacotes ou produtos. O autor enfatiza que o 

discurso é um domínio onde a luta social acontece e que a mudança no discurso é uma dimensão de 

mudança social e cultural mais ampla (p. 28).  Alinhado com outros pesquisadores da Análise 
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Crítica do Discurso, o autor procurou estabelecer o elo entre a linguagem e processos sociais e 

culturais mais amplos e, para tanto, apresenta um modelo tridimensional para análise do discurso 

partindo do pressuposto que todo evento discursivo é simultaneamente um texto, uma amostra de 

uma prática discursiva e uma amostra de uma prática social.  

A análise enquanto prática discursiva se concentra no modo como textos são produzidos, 

distribuídos e consumidos, sendo que a natureza desses processos varia entre tipos de discurso de 

acordo com fatores sociais. A produção de textos para mediar a formação de professores, por 

exemplo, pode se dar por teóricos que desconhecem a realidade escolar e que podem reproduzir 

conhecimentos pouco relevantes para ampliar a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, 

mantendo a distância entre o que se convenciona chamar de teoria e prática.  Olhando-se para a 

distribuição, frequentemente, textos produzidos por professores em formação tem sua distribuição 

restrita ao professor formador, podendo ser interpretados como meras tarefas e exigências de uma 

atividade acadêmica.  Consequentemente, professores formadores consomem tais textos para fins 

avaliativos.  Esse tipo de prática discursiva leva a um currículo encapsulado e há um potencial de 

reconceitualizar as atividades formativas em atividades sociais que sejam voltadas para a “vida que 

se vive”, tornando-se relevantes para o desenvolvimento profissional dos professores.   

ATIVIDADE SOCIAL: PARTICIPAR DE RODAS DE CONVERSA (GÊNERO PRINCIPAL: 

FÓRUM DE OBSERVAÇÃO)  

O currículo do Estágio Supervisionado I presente na grade do terceiro ano do curso de 

Letras Inglês prevê a carga horária de 20h para a observação do contexto de estágio antes das 48 

horas previstas de regência. Durante a observação participativa, os estagiários registram suas 

experiências vivenciadas em forma de diários de observação, conforme a proposta de reflexão 

colaborativa (LIBERALI, 2016). Durante muitos anos, completada a carga horária de observação, 

os estagiários apresentavam seus relatórios finais aos respectivos supervisores que se encarregavam 

de sua avaliação. Naquele cenário, as experiências vivenciadas ficavam encapsuladas nesse micro 

contexto interacional. Para expandir as possibilidades de compartilhamento do que foi vivenciado 

nos diferentes contextos de estágio, foi criado o FO que se configura num encontro presencial no 

qual estagiários interagem com discentes de séries iniciais de forma a apresentar e conversar sobre 

suas percepções de diferentes contextos de estágio e suas peculiaridades. 

Assim, o FO almeja propiciar ao aluno a atividade de “participar de rodas de conversa sobre 

problemas educacionais”, atividade social prática vivenciada por docentes tanto em contexto 
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escolar quanto em oportunidades de desenvolvimento profissional.  Durante a observação 

participativa, a escrita de diários, as supervisões com o orientador e as conversas com o professor 

da escola, os futuros professores têm a possibilidade de experimentação, generalização e 

exemplificação de conhecimentos (contexto de descoberta), em formato que parte de suas 

experiências próprias do contexto escolar escolhido e que quebra o padrão transmissivo das aulas 

acadêmicas. No FO, propiciamos oportunidades de aplicação do conhecimento (que ocorre a partir 

de uma apresentação multimodal que pode ser produzida em ferramenta a escolha do estagiário, 

como por exemplo: Power Point, Prezi, Mimio, Padlet, Canvas, Explee) sobre uma questão 

problematizadora percebida pelo estagiário em seu contexto pelo viés de uma teoria (prática 

situada) e o envolvimento com a comunidade mais ampla (estagiários apresentam e discutem com 

professores supervisores de todos os campos de estágio e todos os alunos do curso – de 1ª a 4ª série, 

além de proporem um “jogo” para “testar” o que os discentes das séries iniciais de fato 

compreenderam da apresentação) (contexto de prática). O contexto da crítica perpassa todo o 

processo de orientação na escolha do tema, da questão problematizadora, do viés teórico para se 

olhar para a questão e da análise do contexto escolar por este viés alinhados ao momento da 

apresentação. No momento do FO, os discentes rotacionam-se entre as apresentações de forma a 

conversar com os estagiários sobre diferentes contextos de estágio.  

Em termos de produção, todos são responsáveis pela atividade:  antes de produzir a 

atividade multimodal para o encontro presencial, os estagiários devem participar ativamente de 

todos os passos para a organização deste evento. Um grupo fica responsável pela criação das 

orientações para a criação da atividade multimodal e outro grupo fica encarregado da confecção de 

cartazes de divulgação e convite digital aos discentes das séries iniciais, enquanto professores 

formadores ficam encarregados das questões técnicas (reservas de salas, equipamentos, entre 

outros). A distribuição e o consumo são ampliados: estende-se aos professores supervisores dos 

variados contextos, a todos os alunos do curso, envolve diferentes modos (Google drive, por 

exemplo; fórum de observação, etc.) e mobiliza diversos gêneros (diários de observação, 

orientação, convite, apresentação multimodal).  

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, propusemos uma análise e reflexão sobre a desencapsulação do currículo da 

formação de professores, por meio de atividades sociais – atividades próprias do trabalho de 

professores podem estar integrados no currículo da prática de ensino. Discorremos atividade social 
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“participar de roda de conversa” vinculada ao Fórum de Observação cujo objetivo é propiciar a 

participação dos sujeitos na produção de propostas engajadoras (LIBERALI ET AL 2015; 

LIBERALI, 2019). O FO posicionou os estudantes em práticas relevantes de modo a promover a 

aproximação com a realidade escolar e reconhecer seus conhecimentos e saberes para a 

transformação do contexto escolar em que estavam inseridos, a fim de romper com práticas que 

distanciam a escola da “vida que se vive” (MARX; ENGELS, 1845-46/2006).   

Esse olhar nos permitiu verificar que a organização por atividades sociais possibilita a 

mobilização de diversos gêneros e traz mudanças significativas na produção, disseminação e 

consumo das produções dos estagiários ao abrir espaço para processos de descoberta, aplicação e 

crítica (ENGESTROM, 2002; LIBERALI, 2018). Também permite a desencapsulação de outras 

disciplinas do currículo, além de disseminar a realidade da escola, tornar as atividades de formação 

relevantes para a formação, permitir formação ancorada na escola e na prática, mas orientada 

teoricamente (prática informada) e contribuir para o desenvolvimento docente desde as séries 

iniciais.  
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Resumo 

Os currículos dos cursos de formação de professores têm sido chamados a promover a aproximação 
com a realidade escolar e com o mundo profissional e superar o distanciamento entre teoria e prática.  
Nessa direção, em um curso de Letras-Inglês de uma universidade pública, buscamos reorganizar as 
experiências de aprendizagem em torno de atividades sociais com potencial para levar à 
desencapsulação do currículo. Partindo do pressuposto que esse movimento de aproximação é um 
processo de mudança social em estreita ligação com mudanças discursivas, o objetivo deste trabalho é 
analisar, pelas lentes da Análise Crítica do Discurso, como tais atividades sociais favorecem práticas 
discursivas que colocam em circulação o discurso sobre a escola a partir das experiências observadas e 
vividas pelos estagiários da prática de ensino e fomentam a interação entre a comunidade de formação 
de professores.  Resultados apontam que a organização pela atividade social “participar de rodas de 
conversa” vinculada ao Fórum de Observação a) mobilizou a produção de diferentes gêneros textuais 
relevantes para a vida profissional como diários de observação, orientações para a elaboração da 
apresentação, convites e materiais de divulgação, apresentação multimodal, distribuídos em meio digital 
e face-a-face, consumidos não só pelo supervisor de estágio, mas por outros estudantes do curso; b) 
desencadeou processos de descoberta, aplicação e crítica; c) funcionou como um objeto de fronteira 
entre diferentes disciplinas do currículo, e entre alunos de diferentes séries do curso.  Conclui-se que a 
atividade social em torno do Fórum de Observação favorece a desencapsulação do currículo de 
formação de professores. 

Palavras-chave: Prática de Ensino; Desencapsulação do Currículo; Atividades Sociais; Práticas 
Discursivas. 
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INTRODUÇÃO 

Não é nenhuma novidade (LIBÂNEO,2013; CANDAU,2003; SAVIANI,2012) o debate, 

normalmente maniqueísta, entre as ideias e pensamentos pedagógicos advindos das produções 

intelectuais dos autores que escreveram sobre educação, pedagogia e didática desde a idade média 

europeia.  

Com isso não estamos afirmando, em absoluto, que só há duas perspectivas reflexivas que 

explicam a educação. Na verdade, o nosso olhar irá se deter, por uma questão metodológica, nas 

principais correntes teóricas que embalam até o presente as formas de organizar o trabalho 

pedagógico.  

De um lado a didática clássica – embrião para o desenvolvimento do campo didático – com 

base na contribuição de Comenius e continuada na obra de Herbart, tendo como eixo norteador a 

transmissão de conteúdo centrada ora no professor, ora na técnica. Do outro lado, uma didática mais 

crítica e progressista a esse modelo que tem buscado caminhos avessos a formatos considerados 

tradicionais. 

Nos apropriamos da alegoria teórica da “curvatura da vara” de Saviani (2012) para instigar 

uma breve discussão em torno do uso ou não das técnicas de ensino durante o processo formativos 

em aulas de didática nos cursos de licenciatura.  

 Se as didáticas tradicionais e/ou tecnicistas são caracterizadas e criticadas por trazerem uma 

rígida estrutura de ensino e uma forte presença do uso de técnicas ou mesmo marcam uma postura 

tecnificada por parte dos docentes, que pode provocar o falseamento de uma aprendizagem, que na 

verdade é mecânica e que se resume a aquisição apriorística de conteúdo. Já as didáticas mais 

progressistas, normalmente, defendias por mirarem uma formação mais humana, mais reflexiva e 

cada dia menos engessada.   

Na verdade a vara em simbologia ao que o autor de referência menciona, em nosso texto, 

tem a ver com a ideia de que o discurso neoliberal, neoconservador e neoconstrutivista (APPLE, 

2006) tem associado técnicas e métodos de ensino a posturas docentes consideradas retrógadas e 

conservadoras, ao passo que o uso das tecnologias no ensino tem sido aclamado como o caminho 

para o futuro da educação, inovar passa a ser sinônimo de revolução. 

Na contramão dessas ideias, Saviani (2012) nos faz refletir sobre os perigos em tornar o 

clássico e o tradicional como iguais, a troco de um discurso pelo novo, como novidade. Duarte 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2230 

(2016) chega a afirmar que é preciso “ressuscitar os mortos” quando elaborarmos os currículos, 

programas e as intenções educacionais.  

Pois bem, os mortos significam também desmistificar a técnica, o método e a metodologia 

desenvolvidas nos processos de formação inicial docente, não como passos a serem seguidos ou 

como uma seção meramente braçal, ao contrário, se o status da profissão docente (NÓVOA, 1997) 

demanda uma formação específica, então, ensinar e reelaborar as técnicas de ensino contribuem 

sumariamente no processo de organização didática, se pretendermos formar docentes cada vez mais 

comprometidos em transformar os conhecimentos científicos em conteúdos escolares, intencionais, 

com tratamento didático (LIBÂNEO, 2013) e a disposição de todos e todas que consomem o que a 

nossa escola pública tem para oferecer.   

Nosso texto tem por objetivo argumentar – com base na experiência que vivemos enquanto 

docentes da área de Didática e de Currículo por meio da análise dos dados capturados da aplicação 

de um questionário aplicado a duas turmas da disciplina, de caráter obrigatório, oferecida em uma 

universidade federal brasileira – que não há somente problemas em fazer uso das técnicas de ensino 

na formação inicial docente, todavia, reduzir o conhecimento didático a mera instrumentalização, 

tornaria mais atual ainda o que Candau (2003) nomeou de “didática instrumental”.   

Antes de analisar os dados que coletamos, apresentaremos de forma breve, algumas das 

ideias teóricas das principais publicações sobre a temática.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O QUE TEM SIDO DITO SOBRE O ASSUNTO 

Vários autores do campo da Didática como Libâneo (2013); Candau (2003); Veiga (2012); 

Pimenta (1996;1997) e Araújo (1991;2012;2013) têm se debruçado, ao longo de décadas, em 

defender uma didática para além da mera instrumentalização e sua busca por uma ciência 

pedagógica emancipadora, revolucionária e até dialética (RAYS, 2012).  

Admitimos que o avanço empreitado por Comenius e seus seguidores no advento dos 

pensamentos modernos e contemporâneos na Europa e que reverberaram em inúmeras teorias sobre 

o processo didático de ensino e de aprendizagem foi essencial para consolidar a didática como 

campo científico, embora venha sendo cada vez mais subsumida e descaracterizada de sua 

identidade (PIMENTA, 1997), que, ao nosso ver, ao se tratar dos componentes do processo de 

ensino e de aprendizagem, como as técnicas e os métodos de ensino, têm muito mais a ver com as 

opções políticas, históricas, teóricas e culturais defendidas pelos docentes do que escolhas 
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meramente instrumentais, como nos afirma Rays (2012, p. 93): “Com isso, entende-se, também, que 

a opção por métodos de ensino e de aprendizagem, ao lado da seleção dos conteúdos curriculares, 

torna-se não apenas uma opção didática, mas, igualmente, uma opção política”.  

Por isso afirmamos, com base nesses autores, que o grau de familiaridade, a segurança 

epistemológica e o projeto de formação humana que são empregados nos usos de velhas e novas 

técnicas de ensino, é que nos darão materialidade para refletir se a sombra do tecnicismo por ele 

mesmo ainda assusta e, se, muitos colegas por medo ou insegurança pedagógica, suprimem o uso de 

metodologias e técnicas de suas aulas de didática na formação inicial de professores ou, se, ao 

assumirem que fazem uso das mesmas, pleiteiam a objetivação responsável, política e própria da 

profissão docente com vistas a mirar uma aprendizagem emancipadora para os licenciandos.  

 Sobre a pedagogia tecnicista vale à pena destacar que sua inspiração se faz, “A partir do 

pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo 

objetivo e operacional” (SAVIANI, 2012, p. 11). Essa supervalorização da técnica não é exclusiva 

do campo educacional, trata-se do movimento de burocratização econômica, social, política, 

estética e cultural liderado pela forma capitalista de conceber a sociedade, vinda dos estados Unidos 

da América (ARAÚJO, 1991). 

 A ligação entre essa perspectiva pedagógica e o regime militar no Brasil fez o tecnicismo 

pedagógico sofrer uma enxurrada de críticas e ser condenado ao lugar do esquecimento. Todavia, 

seus críticos vez o outra retomam esse discurso, mas, muitos esquecem que “A técnica está ligada 

ao contexto em que surge, bem como a teoria pedagógica que a ilumina” (ARAÚJO,1991, p. 23). 

Do mesmo autor, mas em outra obra, capturamos a seguinte assertiva que fortalece os nossos 

argumentos:  

Desta forma, os métodos, as técnicas e as tecnologias educativas são constituídos por 

uma direção que não está neles mesmos. Destarte, são eles mediaçõesque servem aos 

objetivos de ensino e às finalidades educativas, podendo ser submetidos à 

interpretação e ser direcionados por teorizações pedagógicas, traduzidas pelo 

tecnicismo, pelo escolanovismo, pelo marxismo, pela orientação fenomenológico-

existencialista, pelo construtivismo, pela abordagem tradicional, etc. (ARAUJO, 2012, 

p.17 – grifos do autor) 

Algumas reflexões que tecemos até aqui merecem algumas tessituras: não se deve separar 

técnica e metodologia de objetivo e conteúdo; demonstrar profundo conhecimento sobre a técnica a 
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ser usada não imprime sucesso; a técnica é fruto de opções teóricas e está a serviço das intenções 

docentes e não o contrário; os avanços tecnológicos, com as devidas críticas, são um importante 

elemento de intervenção social na humanidade e não podem desaparecer dos espaços educativos. 

Ou seja: 

Em síntese, os métodos de ensino, as técnicas e as tecnologias educativas viabilizam 

operacionalmente o ensino, dando-lhe visibilidade em vista da promoção da 

aprendizagem. E a metodização do ensino lhe dá racionalidade teórica e prática, e tem 

o intuito de potencializar a formação do ser humano (ARAÚJO, 2012, p. 32). 

Passaremos a refletir sobre como os estudantes de várias licenciaturas que estudaram 

didática conosco pensam sobre o lugar e/ou a importância dos métodos e das técnicas de ensino em 

seu processo de formação inicial. 

TÉCNICA DE ENSINO NÃO É DIDÁTICA TECNICISTA: O QUE NOSSA EXPERIÊNCIA 

REVELA   

Os apontamentos teóricos descritos e problematizados anteriormente são a lente que guiam o 

trabalho que realizamos em nossas turmas de Didática. Fazemos a crítica e o estudo breve da 

história dos métodos e das técnicas de ensino, mas, defendemos que, como o magistério é uma 

profissão, requer a aquisição de um conjunto de saberes próprios que dão legitimidade ao ofício, 

entre eles, as técnicas de ensino: “Em suma, a qualificação moral da técnica está vinculada à 

utilização que dela se faz. Ter o domínio das técnicas, das tecnologias educativas e dos métodos é 

uma prerrogativa daqueles que professam o ser professor”(ARAÚJO, 2012, p. 45). 

Os dados que passaremos a analisar foram coletados no segundo semestre de 2019 junto a 

duas turmas de graduação na disciplina de “Didática Fundamental”, em nossa instituição de ensino 

ela é obrigatória nos cursos de licenciatura, mesmo sendo ofertada na Educação, portanto, a 

demanda e a lista de espera para cursá-la são grandes.  

Em nosso plano de ensino buscamos desenvolver a capacidade crítica dos licenciandos a 

despeito da história e da constituição do campo pedagógico como espaço científico de produção do 

conhecimento e da Didática como a área onde se familiariza-se com as teorias e práticas derivadas 

das experiências anteriores registradas pela humanidade.  

Durante o semestre as aulas são divididas da seguinte maneira: uma primeira unidade que 

constitui os fundamentos da Didática e do processo de ensino, uma segunda unidade que caracteriza 

as principais correntes do pensamento pedagógico e, por fim, um espaço de construção prática de 
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planejamentos, análise de projetos políticos pedagógicos, realização de oficinas de elaboração de 

planos de ensino e de plano de aula, bem como o planejamento e a execução de técnicas de ensino e 

de metodologias das mais variadas, com vistas a tentar contemplar o máximo possível a minudência 

de cada licenciatura. 

Aplicamos um questionário, junto com o termo de consentimento livre e esclarecido, 

resguardando o anonimato dos respondentes, com perguntas fechadas e abertas junto aos 90 alunos 

das duas turmas de vários cursos de licenciatura: Pedagogia, História, Letras (Português, Inglês, 

Francês e Espanhol), Química, Física, Matemática, Computação, Ciências Sociais e Artes Cênicas. 

Obtivemos 43 respondidos.  

Daremos visibilidade a apenas dois itens que tratam do uso das técnicas de ensino no 

processo formativo. O primeiro questionou, numa escala de 1 a 5, a importância das 

atividades/conteúdos desenvolvidos ao longo do semestre na disciplina. Extraímos os dados (ver 

tabela 01 ao final do texto), destacando a quantidade evocada de cada atividade que foi elencada 

como sendo a primeira em ordem de importância assinalada pelos estudantes respondentes.  

Notamos que a maioria dos estudantes elegeram a “aplicação das técnicas de ensino” e a 

“elaboração de planos de ensino e de planos de aula” com 11 e 9 respostas respectivamente, como 

sendo as maiores contribuições da disciplina de didática em sua formação ao longo do semestre 

cursado. Isso revela o quanto os professores em formação inicial prezam o contato e a familiaridade 

com as técnicas de ensino. Todavia, reforçamos que se trata de um pequeno universo investigado, 

mas que já é promissor para referendar os nossos argumentos de que não podemos nos furtar, 

enquanto formadores de formadores em problematizar e oferecer aos nossos estudantes o contato 

com os componentes do processo de ensino, quiçá os relativos a elaboração e a execução das 

metodologias e técnicas de ensino sob um “[...] um processo intencional e crítico de superação do 

tecnicismo, do pragmatismo, da negação da técnica” (ARAÚJO, 2013, p. 9).  

Ainda sobre esse assunto, questionamos sobre o resultado do trabalho desenvolvido ao 

longo do semestre. As respostas em sua ampla maioria confirmaram o nosso pressuposto: de que é 

fundamental garantir espaço para o trabalho com metodologias e técnicas de ensino, no currículo da 

formação inicial docente: 

Me abriu um leque de possibilidades como futuro professor [...] Entrei em contato 

com metodologias muito mais consolidadas das que aprendi em meu curso [...] 

Perceber maneiras diferentes e efetivas de garantir a aprendizagem [...] As técnicas de 

ensino me possibilitaram me enxergar pela primeira vez em meu curso como um 
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potencial educador e isso é fantástico [...] as técnicas me trouxeram um senso muito 

maior de responsabilidade com a profissão [...] Sou da Química e enxergo o quanto a 

minha área é carente de atividades voltadas para a docência. 

Por fim, mas longe de encerrar o assunto, precisamos manter estado de atenção com relação 

às constantes ideias – por vezes de dentro da própria academia e de alguns de nossos pares – de 

questionamento da legitimidade da área de Didática, seja com relação ao lugar que ela ocupa ou 

deve deixar de ocupar na formação de professores, seja para descaracterizar os elementos que 

constituem e dão sentido a Didática. Não temos dúvidas de que os componentes do processo de 

ensino e aprendizagem (conteúdo, objetivo, métodos, técnicas, as relações entre os campos da 

Didática, do currículo e da avaliação) devem ter lugar garantido no currículo que forma os docentes, 

com sustentação teórica e ações metodológicas que resultem em licenciaturas cada vez mais 

teóricas e com uma carga de práticas, que tenham significado para a atuação futura.  

CONCLUSÕES 

Não temos dúvidas sobre a relevância do uso das técnicas de ensino no espaço da formação 

inicial de professores. Reforçamos que a intenção e o cuidado teórico empregados no planejamento 

de atividades que envolvam a prática de ensino são centrais para fugir do tecnicismo. A questão é 

essa: fazer uso com consciência crítica e com o objetivo de municiar os futuros profissionais da 

educação que irão trabalhar com a docência.  

Preferencialmente que estas ações sejam conectadas com as correntes teóricas estudadas e 

com a realidade escolar das prescrições curriculares futuras de cada área do conhecimento. É nessa 

direção que tentamos caminhar: possibilitar ainda na fase de graduação, preferencialmente antes do 

estágio supervisionado, o contato desses alunos com os currículos, os programas e as ferramentas 

teóricas e técnicas que serão a mola propulsora de sua prática de ensino. Acreditamos ser esta, uma 

das funções primordiais do campo didático: desenvolver técnicas de ensino, mas fugir da normativa 

engessadora e excessivamente burocrata das correntes tecnicistas.  
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ANEXO 

Tabela 01. Atividades e conteúdos mais relevantes do semestre 

Quantidade de vezes em primeiro lugar Atividade / Conteúdo 

5 (cinco) pesquisa sobre a biografia de grandes educadores 

2 (dois) análise de projetos políticos pedagógicos 

9 (nove) elaboração de planos de ensino e de planos de aula 

11 (onze) aplicação das técnicas de ensino 

3 (três) pesquisa de campo – trabalho final da disciplina: a 
importância da Didática na formação docente 

Fonte: elaboração do autor 
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Resumo 

O texto tem por objetivo reposicionar o lugar das técnicas de ensino na formação inicial docente, para 
além dos seus usos meramente descritivos ou que levem ao tecnicismo. A metodologia empregada foi a 
revisão de literatura da área e a aplicação e análise de questionário em nossas turmas da disciplina 
Didática em uma universidade federal brasileira. Os dados apontaram o quanto os estudantes 
valorizaram a condução de atividades desenvolvidas ao longo do semestre em torno de práticas de 
planejamento e execução de metodologias e técnicas de ensino. Nosso argumento central, diante do 
que praticamos, é de que, resguardados os cuidados teóricos, a presença de técnicas de ensino não 
constitui por si só, a materialização de uma didática técnica. Ao contrário, ao possibilitar o contato dos 
licenciandos com o currículo de sua atuação por meio de atividades como a análise de projetos políticos 
pedagógicos, a elaboração de planos de ensino e de planos de aula e o contato com as técnicas de 
ensino, contribui para construir o status da profissão docente.  

Palavras-chave: Didática; Técnica de Ensino; Formação Docente. 
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INTRODUÇÃO 

Pensamos que a sala de aula não deve resumir-se a colocar em prática um currículo 

formulado fora dela. Atemo-nos aos aspectos curriculares que são próprios desse espaço-tempo, 

enfocando a relação dialógica entre os movimentos de ensinar e aprender via linguagem, pois 

entendemos, que “focalizando aspectos argumentativos do processo de ensinar-aprender, o 

movimento discursivo de construção do conhecimento deva vir à tona” (GOULART, 2009, p. 15). 

Temos em vista então os conhecimentos que os estudantes se tornam capazes de construir, em ações 

autônomas, processuais, dialógicas e dialéticas, portanto coletivas, apropriando-se dos saberes 

científicos, a partir das interações das quais participam.   

Essas interações assumem formas dinâmicas, se o planejamento é suficientemente aberto e 

a\o docente empenha-se em ouvir o que os estudantes têm a dizer. Essa escuta enseja oportunidades 

de ensinar e aprender, as quais se desenham no momento da interação pedagógica, que é 

fundamentalmente discursiva. Objetivamos a superação da dinâmica pedagógica instrucional 

formada por ministra-exercita-consolida-cobra, própria da educação bancária (FREIRE, 1996), que, 

como tal, deposita informações e depois espera a sua reprodução nos momentos avaliativos.  

No ensino das ciências naturais, Pietrocola (1999) diagnostica que: “Na sala de aula [ ] os 

conteúdos científicos são tratados pelos professores numa concepção excessivamente formal. Nela, 

os alunos participam de uma espécie de jogo cujas regras e táticas só são pertinentes ao contexto 

escolar” (p. 219). 

A partir dessas ideias promovemos e pesquisamos movimentos de ensinar e aprender 

articulados, nos quais as manifestações dos estudantes, imersos em processos mediados, dão pistas 

que orientam a professora, quanto ao replanejamento necessário no curso da aula e no decurso das 

ações curriculares. A linguagem verbal é a via dessa comunicação, que dá indícios das 

aprendizagens havidas, bem como das fragilidades ou dificuldades nas elaborações conceituais e, 

sobretudo das motivações que movem o interesse discente. Assim perseguimos – via linguagem – 

os meios mediacionais que influenciam tanto as aprendizagens dos estudantes, tornando-os mais 

capazes, quanto orientam o planejamento da professora, a qual interpreta sua práxis, em forma de 

pesquisa-ação (CARR; KEMMIS, 1988), ou seja, a professora constituindo-se como pesquisadora 

da sua própria prática.  
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Objetivamos responder à questão: como o dispositivo analítico (VENEU; FERRAZ; 

RESENDE, 2015) pode viabilizar a análise dos discursos havidos na aula de Ciências, o que nos 

leva ao objetivo deste artigo que é demonstrar a utilização do dispositivo na análise discursiva, 

conforme Bakhtin (2003). Já a questão de pesquisa, na qual utilizamos o dispositivo é: por que 

processos (como) as manifestações dos estudantes em sala de aula podem mobilizar mediações 

entre os movimentos de ensinar e aprender, para que a aprendizagem possa ocorrer dialógica e 

dialeticamente? Ao privilegiar a linguagem escolhemos a análise bakhtiniana, que dialetiza a 

relação entre a questão de pesquisa e os achados empíricos.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O discurso em análise é próprio da sala de aula, que podem ser discursos de autoridade e 

aquiescência; ou diminuído a verticalidade, discursos de saber e querer-saber, como pretendemos 

demonstrar, baseando-nos em Bortolotto e Fiad (2017) que explicam: “Minha palavra é palavra-

minha-alheia em ligação profunda com a escola, com a vida. O encontro de palavras é 

acontecimento nessa realidade de sentidos em circulação nas diversas esferas das atividades 

humanas” (p. 19). Assim, as interações dialógicas discursivas têm por objetivo, refinar o olhar para 

a relação eu-outro “... para que o exercício mútuo da contrapalavra seja realidade na escola e não 

uma artificialidade perspectivada em sua significação mínima à de uma estratégia de conversação” 

(Idem, p. 18). Goulart (2009) explica que os aspectos argumentativos das enunciações no processo 

pedagógico explicitam o movimento discursivo de construção do conhecimento, de modo que o 

diálogo (entre pessoas e contextos) é a via de concretização da aprendizagem na linguagem, que 

pressupõe dialeticidade, responsividade e ideologia (BAKHTIN, 2003). 

Escolhemos a aula como espaço-tempo a ser estudado, tendo em vista que a 

palavra/conceito expressa torna-se enunciação, objetivando externamente o conteúdo (interno) a ser 

expresso. E é eminentemente social “mesmo sob a forma original confusa do pensamento que acaba 

de nascer, pode-se já falar de fato social e não de ato individual interior” (BAKHTIN, 2006, p. 

120). Assim o sujeito ao enunciar, põe em contato a sua palavra enunciada, com a realidade em que 

esta palavra é produzida, de modo que “a palavra é expressiva, mas essa expressão não pertence à 

própria palavra: ela nasce no ponto de contato da palavra com a realidade concreta e nas condições 

de uma situação real, contato esse que é realizado pelo enunciado individual” (BAKHTIN, 2003, p. 

294), sendo assim, as interações discursivas que levam às construções conceituais são de natureza 

eminentemente social. A enunciação veicula um tema, utilizando-se de um gênero, que é a 
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identidade do discurso, por exemplo, discursos da Ciência, do cotidiano, das corporações, da sala de 

aula, etc. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Utilizamos o dispositivo analítico criado por Veneu, Ferraz e Resende (2015) para proceder 

à análise discursiva, com a qual logramos a constituição dos Temas de enunciação, como unidades 

de análise do ponto de vista da pesquisa; e como unidades de estudo, sob a ótica dos processos de 

ensinar e aprender realizados. Assim, partindo do mundo da sala de aula, tornada viva, procedeu-se 

nesta pesquisa-ação, a análise que obedeceu à seguinte sequência:  

Inicialmente gravaram-se aulas do 7ºano, na qual a pesquisadora é docente na disciplina de 

Ciências, tendo-se escolhido para exercitar o dispositivo analítico, a aula Modelo de vulcão, em 

função de esta aula ter sido formulada a partir do interesse dos estudantes em, nas suas palavras, 

“fazer vulcão”. Após, de posse da transcrição da gravação, fez-se uma leitura prévia das mesmas, 

atentando para a ocorrência de palavras e\ou expressões que denotassem conceitos científicos ou 

que indicassem possibilidades de constituição conceitual. Na análise bakhtiniana, essas expressões 

são os marcadores discursivos, que utilizamos para demarcar e colher excertos significativos das 

enunciações. Sendo assim, para chegar-se à primeira demarcação, trabalhou-se diretamente nos 

textos das transcrições, tendo à mão as vídeo-gravações, no intuito de identificar o máximo de 

detalhes dos excertos significativos das interações, destacando conceitos importantes no escopo no 

Ensino de Ciências e da pesquisa.  

Em um segundo movimento, analisou-se as possibilidades de em torno desses conceitos, 

constituírem-se em “Temas de Enunciação”, que demarcam quatro passos da análise das interações 

discursivas, a saber: identificação do enunciado; sua leitura preliminar; descrição do contexto 

extraverbal; análise do enunciado propriamente dita, conforme Veneu, Ferraz e Resende (2015). 

Para isso eles se baseiam nas principais características ou elementos linguísticos dos enunciados 

segundo Bakhtin: relação com os outros participantes, conclusibilidade e alternância dos sujeitos 

de fala, características não estanques, podendo imbricar-se umas nas outras. Compõem o contexto 

extraverbal o “horizonte espacial comum dos interlocutores, seu conhecimento e compreensão da 

situação, sua avaliação comum dessa situação e o momento social e histórico em que ocorre” 

(VENEU; FERRAZ; RESENDE, 2015, p. 141), no nosso caso, a sala de aula. 
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os enunciados que apresentamos como Temas de enunciação começam a se constituir em 

torno de palavras\conceitos, pinçadas de excertos selecionados da transcrição, como unidades 

providas de alternância de sujeitos de fala e conclusibilidade, esta última compreendida como o 

autor tendo comunicado tudo o que queria comunicar naquele momento. Esse processo foi-se 

desenrolando, atentando para a articulação entre o material linguístico (a transcrição), o foco da 

questão de pesquisa (as manifestações dos estudantes como elementos para guiar e redirecionar o 

ensino) e os conceitos bakhtinianos.  

Acerca do contexto extraverbal, cumpre detalhar que a aula ocorre em uma escola municipal 

de ensino fundamental, localizada em um CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente, na periferia de uma cidade brasileira de porte médio. A comunidade escolar é carente, 

cujo bairro carece de opções para as crianças e adolescentes, à exceção de “campinhos” onde se 

joga futebol. Entretanto a escola tem um corpo docente e espaços físicos qualificados, comparados 

à média das escolas públicas brasileiras. Ainda em se tratando do contexto extraverbal, é necessário 

frisar que esta aula é a unidade de análise, porém ela é influenciada pedagogicamente por dinâmicas 

pedagógicas pregressas, assim como influencia dinâmicas futuras, pois exercícios dialéticos e 

dialógicos são próprios das aulas de Ciências, fazendo parte intrinsecamente do cotidiano escolar 

pesquisado. A aula em análise, bem com as demais, ocorreu no laboratório de Ciências da escola, 

havendo intensa participação discente, obtida ao longo da convivência pedagógica, que privilegia a 

voz do estudante, e a acolhe como legítima, nos movimentos de aprendizagem.  

Ainda segundo os criadores do dispositivo analítico, há possibilidades de recursão e de 

diálogo entre as etapas do mesmo, o que lhe confere plasticidade, permitindo a articulação entre os 

elementos linguísticos e o contexto, configurando uma análise marcadamente não linear. A quarta e 

última etapa do dispositivo analítico, que infelizmente não podemos apresentar aqui, em razão da 

delimitação de espaço, articula os elementos constituídos nas etapas anteriores, de modo a 

materializar a análise em um texto analítico-argumentativo sobre a produção de currículo na escola, 

com ênfase na significação conceitual processual, via linguagem. 

Porém, a tabela 1 dará uma boa ideia dos movimentos de construção conceitual constituídos 

na aula, sendo que os trechos das transcrições foram abreviados (cortados) em função de espaço na 

tabela, que relaciona os fragmentos dos discursos (unidades de significado), as palavras-chave, que 

são os conceitos em desenvolvimento e os prototemas das enunciações, assim chamados porque são 

os primeiros resultados do movimento analítico. 
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Expomos ao final, tabelas que demonstram as demarcações discursivas, integrando o 

primeiro e o segundo passos do dispositivo. Nessas etapas da análise, observa-se, por exemplo, que 

o prototema Química forma-se por reunião de vários enunciados, na qual as várias colunas à 

esquerda, da tabela 1 fundem-se na cor verde claro escolhida para representar esse primeiro grupo 

formado; assim como se vê que o prototema Estados de agregação passou a integrar o Eixo 

temático Fenômenos Químicos, que, em mais um passo da análise, passou a chamar-se Fenômenos 

Químicos e Físicos; bem como o grupo de temas Relações esvaziou-se, tendo os seus enunciados se 

distribuído em outros eixos temáticos, conferindo a estes, caráter relacional. 

CONCLUSÕES 

Assim os Temas de enunciação dão conta, do ponto de vista da pesquisa, do uso do 

dispositivo analítico para análise bakhtiniana. E também dão conta, do ponto de vista da práxis do-

discente (FREIRE, 1996), dos conteúdos desenvolvidos a partir dos interesses manifestos pelos 

estudantes e da escuta docente às suas compreensões, em formação. Esta escuta foi imprescindível 

para propiciar aprendizagem dos conteúdos científicos para os estudantes, além da aprendizagem 

para a professora sobre como eles aprendem, em vez de apenas o quanto aprendem, o que é 

normalmente medido na escola. Pensamos que isso enriquece os movimentos dialéticos e dialógicos 

de ensinar e aprender na escola, que, pelo discurso, realizam seu potencial de gerarem 

conhecimentos contextuais e situados, integrando o espaço-tempo da sala de aula, com os conteúdos 

de estudo, via linguagem, efetivando a construção conceitual. 
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ANEXO 

Tabela 1. Primeiro movimento analítico. A: falas dos estudantes; P: falas da professora. 

Fragmento (Unidades de significado) Palavras-

chave 

conceitos 

Prototemas  

das 

enunciações 

A1: Mas sora a gente queria fazer o vulcão... Não era... Ficar... Com isso aí.  

P: Não entendi. Me explica... 

A5: Ah sora tu tá com outras coisas... Esse montão de letra... substâncias... 

P: Ahh entendi! Pára tudo! Quem já tá mexendo nos materiais... Pára! Quem tá 

pegando a argila aqui no armário... Pode parar! Que vou ter que explicar algumas coisass... Não 

é pra brincar de vulcão, não senhores!! É como sempre... Como todas as nossas atividades, são 

pra aprender... 

Brincar \ 

aprender 

 

 

 

 

Divergência 

de Objetivos  

A2: Sora... Isso de química... Que tu ta dizendo... A minha irmã tá no nono... E ela 

tá aprendendo Química... E tu tá querendo ensinar pra gente... Mas ainda é sétimo.  

P:... Pois é... Mas a química apareceu agora na nossa vida... No sétimo ano, por 

causa do vulcão que vocês quiseram fazer... Aliás tem conhecimentos químicos em tudo, em 

muitos...  

Química 

 

 

 

Tempo 

“correto” de 

aprender: 

organização 

dos 

conteúdos  

P: ...Que mais sai pelo vulcão? Só lava? Na verdade tem algo que sai, que o 

próprio modelo mostra... O que saiu dos nossos vulcões? Dos nossos modelos? 

AA: Borbulha. Espuminha... 

P: Hum espuminha... Espuma são bolhas, certo?  

A2: É bolhas de... De que sora? 

P: De gás. E que gás é esse? Que foi produzido na reação química que fizemos? É 

só olhar a reação, aqui no quadro... 

A2: É CO2, é o carbônico sora.  

Bolhas \ 

espuma \ gás \ 

CO2 \ reação  

 

 

 

Produção de 

gases no 

vulcão e no 

modelo 

P: Quem mais produz gás carbônico, que a gente já viu? 

AA: As plantas sora... Na fotossíntese. 

P: Nãããõ! Não senhores. 

AA (os mesmos): Ah não sora é... Eles usam o gás carbônico.  

P: Agora sim! Os vegetais usam o gás carbônico na fotossíntese. Então, o gás 

carbônico na fotossíntese é produto, ou é reagente? De acordo com o que a sora ensinou hoje 

sobre reagente e produtos? Aqui tá a reação química da fotossíntese. 

(17s) A5: É reagente. 

Produtos e 

reagentes \ 

fotossíntese \ 

oxigênio \ gás 

carbônico 

 

 

Produção de 

gases nos 

processos 

naturais 

A15 dirigindo-se ao colega: Mas ela também ensinou e tem aqui (no livro) que 

não sai só esse gás no vulcão. A sora disse que esse aí não tem cheiro, mas saem outros 

fedorentos. 

P: Muito bem! Desculpa, mas a sora ouviu o assunto de vocês sobre gases e gostei 

Gases 

fedorentos \ 

SO2, H2S, 

valetas 

Produção de 

gases nos 

processos 

naturais 
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muito!... Quais são os gases fedorentos que saem no vulcão?  

AA: SO2 e... 

P: Isso! Sai esse também, dióxido de enxofre, além do gás sulfídrico e mais 

outros... Eles também saem das valetas, produzidos por bactérias. Lembram das bactérias, que 

umas não usam oxigênio?... Essas aí é que produzem SO2 e H2S. 

A2: Mas nas valetas tem gás?? (Surpresa) É muito fedorento sora! 

 

 

 

 

 

A2: Gás carbônico sora. E tudo que é (...) gás,... gases têm essas letras e esses 

números? 

P: Sim, porque eles são feitos de elementos químicos: H2O, H2S, SO2, CO2...  

A8: Os dois tem S e zero. É zero ou é O? E como tu sabes tudo isso?  

A12: É porque ela é professora... E ela estuda até agora, essa filmagem é pro que 

ela estuda...  

P: Na verdade o mais importante é que eles têm H. O H, hidrogênio, é que faz com 

que eles sejam ácidos. Tanto o ácido que é o vinagre, como o do gás sulfídrico. Mas reparem 

que é hidrogênio associado com outros elementos. Não é em forma gasosa. Não é o explosivo. 

E esses aqui são O, não são zero, tá. O de oxigênio. 

Letras e 

números: 

símbolos 

químicos 

Simbologia 

química 

A8: Mas ácidos não derretem tudo? Tem nos filmes que derretem corpos com 

ácido.  

A2: Não porque minha tia usa ácido mur (...) mítico (...) não sei... Pra limpar o 

chão do serviço dela. E não derrete nada, só tira a sujeira. 

O15: É soda... Tem soda né sora?... que a gente limpa banheiro, e desentope vaso. 

P: Sim, mas calma aí... Na verdade soda e ácido são contrários... Eles são fortes. 

Mas são opostos... Mas os dois, ácido e soda são sim substâncias químicas. A sora vai anotar 

isso aqui também que nós aprendemos hoje: ácidos, como o vinagre, como o muriático e outros, 

o sulfídrico... eles tem o H+ e a soda é o grupo quimicamente oposto aos ácidos.  

AA: Tem cloro né sora? 

P: Isso! E a soda... Eles, o grupo da soda tem esse composto aqui: o OH-. Pronto... 

Mas voltando ao ácido muriático, se ele limpa a sujeira, se ajuda a tirar a sujeira, a gente pode 

considerar que derrete a sujeira sim. 

Ácidos\ soda\ 

s

ubstâncias 

Propriedades 

dos ácidos e 

bases 

A2: Sora por que eles tão pintando tudo de laranja? 

A8: Ai guria isso é lava... Lava que escorreu e aqui ela endureceu... Fez pedra. O 

Willian disse que viu no NatGeo que vira pedra. 

A9: É sora... Vira, endurece, fica... Forma mineral... 

P: Isso! Muito bom, meninos! Esse é um jeito que o planeta forma rocha 

magmática, com minerais.  

Lava \ 

mineral \ 

pedra \ rocha 

 

 

Relação 

modelo \ 

realidade 

A3: É que assim... A gente colocando as coisas do vulcão assim, aqui por cima... 

Não é muito como o vulcão funciona né... Porque no filme disse, e a gente sabe, que é por causa 

das mexidas... (p. 6). 

A9: É porque o vulcão acontece por mexida de dentro da Terra.  

A3: É, nas placas... Placas... 

P: Tectônicas 

A3: É sora... É pra ser mais verdade... O que rola mesmo no vulcão... A gente 

Causa do 

vulcão 

\ 

placas 

tectônicas 

 

 

Relação 

modelo \ 

realidade 
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tinha que injetar aqui em baixo (aponta a base do vulcão)...  

A11: Mas não dá pra injetar um pó, só o vinagre, então...  

(7s: Olhares interrogadores) 

P: Hum... Muito bom vocês terem observado isso... Por que não se pode injetar o 

pó, o bicarbonato? 

AA: Ah não dá... É... O pó não vai... Não dá de... Ele não desliza no tubinho... Da 

injeção pra injetar... 

P: Hum... Muito bom isso. Então vamos explicar isso: realmente o pó, um sólido, 

ele é diferente dos líquidos, dos fluidos. O que vocês estudaram lá no 6º, dos estados físicos? 

Da água? Como são os estados físicos? 

(cochichos 19s) 

AA: Sólido, líquido e... Gás, gasoso... 

Injetar \ pó \ 

vinagre \ 

bicarbonato 

Líquidos \ 

sólidos \ 

fluidos  

 

 

 

Estados de 

agregação 

P: Hum... E o sólido sendo duro...  

AA: Ele não se espalha.  

P: Se espalha sim. Olha... O bicarbonato se espalha em cima da mesa... Se eu 

despejar ele. Então cuidado com isso, ele é um sólido, mas ele é desmanchado, não é em pedra. 

AA: Então... Sora...? Mas a água se espalha mais... Ia se espalhar mais... 

P: É verdade! Ia mesmo... A palavra-chave pra entender isso é outra: fluido, fluir... 

... Os líquidos fluem, são fluidos... Eles vibram mais, que o sólido. Então eles fluem, por isso 

podemos injetar, com uma seringa um líquido. E esse sólido aqui, mesmo que ele se espalhe, 

não dá pra injetar, porque ele não flui, ele tem as moléculas mais paradinhas, mesmo que ele 

não seja em pedra... (19s)  

P: Ele vai se compactar, e não flui mesmo. 

A7: Ia entupir né sora? Tá entupindo.  

A3: Não dá mesmo de injetar... 

Sólido \ 

fluidos \ fluir 

\ injetar \ 

espalhar  

 

 

 

 

 

 

Estados de 

agregação 

Fonte: Autoria própria. 
 

Tabelas 2 e 3. Movimentos de 1ª e 2ª demarcações discursivas. 

Grupos de 

temas 

Temas de enunciação Eixos 

temáticos 

Temas de enunciação 

Química  

 

 

 

 

Reagentes e reações químicas Fenômenos 

Químicos e 

Físicos  

Reagentes e reações químicas 

Produção de gases no vulcão e no 

modelo 

Produção de gases no vulcão e no 

modelo 

Simbologia química Simbologia química 

Propriedades dos ácidos e bases Propriedades dos ácidos e bases 

Estados de agregação 

Visão 

discente 

sobre as 

vivências 

escolares 

 

Divergência de objetivos 

docentes e discentes 

Visão 

discente 

sobre as 

vivências 

escolares] 

Divergência de objetivos docentes e 

discentes 

Tempos corretos de aprender Tempos corretos de aprender 

(Des)importância do 

conhecimento 

(Des)Importância do conhecimento 

formal; 

Fenômeno estudado e realidade \ 
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Modelo e realidade 

Ciência dos cientistas e Ciência 

escolar 

Relações  Modelo e realidade  O grupo de temas Relações esvaziou-se, tendo os 

enunciados correlatos se distribuído pelos eixos temáticos acima, 

conferindo a esses temas caráter relacional. 

Fenômeno estudado e realidade 

Ciência dos cientistas e Ciência 

escolar 

Estados de agregação 
Fonte: Autoria própria. 

 

Resumo 

Foca-se no uso de um dispositivo analítico para análise discursiva de interações pedagógicas, nas quais 
se privilegia a construção de conceitos científicos, no Ensino fundamental, atentando para a voz dos 
estudantes, em interação dialógica com a professora e entre si. Exercita-se o dispositivo analítico 
formulado por Veneu, Ferraz e Resende (2015) como forma de efetivar a Análise Discursiva 
Bakhtiniana. O material empírico analisado é uma aula de Ciências gravada e transcrita, pela própria 
professora-pesquisadora, num movimento de pesquisa-ação. Por meio do dispositivo analítico 
apontam-se elaborações conceituais discentes, oriundas das vivências dialógicas, bem como 
possibilidades de conhecimento docente sobre os movimentos de aprender dos estudantes. 

Palavras-chave: Linguagem; Análise discursiva; Escuta docente; Construções conceituais discentes. 
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INTRODUÇÃO 

A experiência relatada neste trabalho compõe o escopo de um trabalho pedagógico mais 

amplo que vem tomando forma no Colégio Pedro II, no sentido de intensificar as práticas 

interdisciplinares nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo deste texto é narrar a 

experiência da aplicação do jogo pique bandeira-fração construído a partir do diálogo entre 

disciplinas Matemática e Educação Física em turmas do 5º ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental do Colégio Pedro II, realizada no ano de 2019. 

O estudo ora apresentado é do tipo qualitativo, construído por meio de um relato de 

experiência. Tal abordagem se justifica na medida em que o objetivo principal é observar o 

fenômeno, descrevê-lo e compreender o seu significado, a partir de relações estabelecidas entre os 

dados empíricos acumulados e a literatura elencada. Utilizamos a observação participante apontado 

por Gil (2002), que se encerra na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do 

grupo ou de uma situação determinada. Nesse caso, o observador assume, pelo menos até certo 

ponto, o papel de um membro do grupo.  

Realizamos uma seleção do material que foi utilizado para composição da análise de dados. 

Procurou-se analisar as imagens, anotações e as avaliações dos alunos como fonte do processo. 

Observou-se durante a vivência: o relacionamento dos alunos durante os jogos, a verbalização com 

o colega, suas expressões e reações nas trocas entre os pares, organização das equipes, a 

compreensão da proposta e o diálogo nas rodas de conversas. Na segunda etapa, essas observações 

que foram registradas no caderno de anotações dos professores durante e após a aula ministrada e os 

alunos realizaram a avaliação da atividade por escrito.   

O JOGO INTERDISCIPLINAR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

No intuito de fundamentar a proposta, buscamos abordar diferentes perspectivas de jogo, 

pensando suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem na escola e seu uso em qualquer 

componente curricular da educação básica. Selecionamos autores que definem e tratam o tema jogo 

no contexto educacional, cultural e psicossocial.  

Identificamos que Kishimoto (2008) afirma a importância de sabermos de que tipo de jogo 

estamos falando, visto que é imprescindível que as diferenças existentes não sejam confundidas. A 

autora salienta, ainda, que alguns jogos recebem a mesma denominação, mas cada um possui sua 

especificidade.  
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Do ponto de vista cultural, Huizinga (2007) entende o jogo como elemento da cultura e 

apresenta características tais como: seu caráter não sério, o prazer, a liberdade, as regras, a ficção e 

a limitação no tempo e espaço.  

Já Brougère (1998), enfatiza a questão do prazer durante o jogo. Menciona que na maioria 

das vezes, o objetivo da criança será vencer o jogo. Porém, ainda que ela não vença, experimentará 

o prazer vivenciado ao longo da atividade.  

O jogo de regras contribui para a socialização do sujeito. Essas regras vão sendo aprendidas 

e (re)significadas. Esse comprometimento da criança com o jogo e do jogo com a criança é 

fundamental no processo de escolarização. Na compreensão de Chateau (1987), a regra nasce para a 

criança no sentido da afirmação do seu eu. Isso implica no processo de submissão dela à regra 

social como um dos meios que o eu utiliza para se realizar. Com isso, a regra é percebida como 

instrumento da personalidade, é a ordem colocada em nossos atos.  

Piaget (2007) afirma que o jogo é a construção do conhecimento que se dá de acordo com 

cada etapa em que a criança se encontra. Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, 

estruturam seu espaço e tempo, desenvolvem a noção de causalidade, chegando à representação e à 

lógica.  

Tal importância das atividades lúdicas na escola está relacionada à ideia do jogo não ser 

apenas interpretado na lógica do divertimento/brincadeira, pois também é fundamental no 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral do aluno. Ou seja, faz-se necessário 

considerar o jogo como recurso pedagógico que possui uma estreita relação com a aprendizagem, 

pois, embora tenham naturezas diferentes, dialogam a todo o momento, afirmando, assim, a 

importância de conciliar o discurso de ambas as temáticas. 

Outra questão que reforçamos é o caráter lúdico como contexto favorável de aprendizagem, 

pois permite o exercício de uma ampla gama de movimentos que solicitam a atenção, o raciocínio, a 

participação, a socialização e a percepção do aluno na vivência. Com isso, fica evidente em Soares 

et al. (1992, p.45) que “o jogo satisfaz necessidades das crianças, especialmente a necessidade de 

ação”. Nesse sentido, o jogo constitui um momento de interação social bastante significativo, 

estimulando as questões de sociabilidade, motivacionais e de interesse pela atividade. Elas incluem, 

simultaneamente, a oportunidade de ter diferentes problemas para resolver.  
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Nosso foco de estudo está balizado nos jogos com características interdisciplinares. 

Encontramos algumas pesquisas que usam o termo jogo interdisciplinar como instrumento de 

intervenção na realidade escolar.  

Para Menegazzo e Peres (2008) jogo interdisciplinar remete ao patrimônio lúdico cultural, 

valores traduzidos, usos e costumes, formas de pensar e agir, e maneiras de ensinar, que 

proporcionam ao educando, criança/adolescente, um universo de cultura motora fundamental ao 

crescimento, desenvolvimento e aprendizagem.  

Essa categoria de jogo exige um aprofundamento para além da definição do que é jogo em 

si, pois não estamos falando de qualquer jogo ou apenas no sentido do jogo pelo jogo.  

Com isso, os jogos interdisciplinares podem ser utilizados nas diferentes áreas no intuito de 

mobilizar conhecimentos sem que a área perca sua especificidade e ainda esteja em diálogo com as 

outras rompendo com a fragmentação do saber construído na vivência.  

A INTERDISCIPLINARIDADE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

CONVERSAS ENTRE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Pensar o conceito de interdisciplinaridade significa romper com a linearidade e os 

engessamentos inseridos no campo científico, bem como investir na produção de saberes nas 

fronteiras e margens existentes na configuração histórica, social e cultural dos componentes 

curriculares. 

A metodologia interdisciplinar sempre irá exigir de nós uma reflexão mais profunda e mais 

inovadora sobre os processos de ensino e aprendizagem. Japiassu (1976) disserta sobre a 

interdisciplinaridade no processo de ensino a partir de argumentos consistentes que facilitam a 

compreensão desse movimento dentro do sistema educacional. O primeiro se relaciona com a 

constatação de que o trabalho interdisciplinar na escola ainda não está adequado, sendo preciso 

fomentar intervenções consistentes para desconstruir práticas fragmentadas. 

Vale salientar que a atitude interdisciplinar é o movimento que deve ser perseguido a todo o 

momento ao pensarmos nesse diálogo. Utilizar a interdisciplinaridade somente no discurso não 

garante sua inserção no processo de escolarização. É preciso pensar na práxis, pela práxis, com a 

práxis e para a práxis.  

No contexto da prática pedagógica, Thiesen (2007) estreita seu pensamento com a 

interdisciplinaridade. Na práxis cotidiana, ela deve ser o movimento fundante que “bate de frente” 
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com os valores e pressupostos teóricos que se estruturam no cartesianismo e positivismo. Com isso, 

assumir a postura, o ser, o querer interdisciplinar amplia e (re) significa os saberes e fazeres, os 

espaços, as práticas e as iniciativas de trabalho na escola. Nesse sentido, como um dos passos de 

uma busca constante por esse tipo de trabalho, trazemos neste texto a experiência de diálogo entre 

duas áreas, aparentemente distintas, mas que têm muito a colaborar mutuamente: a Matemática e a 

Educação Física.  

Na proposta que será descrita a seguir, buscamos unir os conhecimentos matemáticos que 

precisavam ser revisados e melhor assimilados pelas turmas participantes, com os conhecimentos e 

habilidades corporais e culturais advindos do campo da Educação Física. Frações e jogos populares, 

entre tantos outros assuntos envolvidos na atividade, dialogaram e nos possibilitaram uma 

experiência exitosa nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental. 

A VIVÊNCIA DO PIQUE BANDEIRA FRAÇÃO COM TURMAS DO 5º ANO DO COLÉGIO 

PEDRO II 

O contexto desta narrativa funda-se no questionamento da professora que ensina Matemática 

nas turmas de 5º ano do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, sobre a possibilidade de dialogar com 

a disciplina escolar Educação Física, bem como o anseio de ocupar outros espaços da escola no 

trabalho com as aulas de Matemática, tornando-as mais envolventes e atrativas aos alunos. As duas 

turmas com as quais a atividade foi desenvolvida, possuem 26 alunos.  Cada turma participou em 

um horário específico na quadra de esportes do colégio. Inicialmente fizemos uma roda de conversa 

acerca das expectativas dos alunos sobre uma aula de Matemática em um espaço diferente da sala 

de aula. Todos se mostraram curiosos e empolgados com a novidade. 

O jogo consiste em separar os alunos em duas equipes, cada uma caracterizada por uma cor 

específica. Assim, formamos duas equipes com 13 integrantes cada, distintas por coletes nas cores 

vermelha e azul. Cada equipe tinha como seu território metade da quadra de esportes. O objetivo do 

jogo é a formação de uma reta numérica fracionária na extremidade do território adversário. 

Antes da explicação das regras, os professores deram instruções, relacionadas à construção 

do espaço de jogo, às equipes. A instrução inicial foi a de demarcação de uma reta com cinco 

metros de comprimento nas duas extremidades da quadra. Aos alunos foi disponibilizada uma trena 

para realizarem a medição. Após a marcação da reta, com fita adesiva no chão,  foi solicitado que os 

alunos a dividissem em dez partes iguais, sinalizando os limites de cada uma das partes com fita 

adesiva de outra cor. Para executar essas duas instruções iniciais, foi necessário que os alunos 
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fizessem uso de seus conhecimentos matemáticos acerca de divisão e de unidades de medidas 

padrão de comprimento. Em geral, as equipes trabalharam fazendo a conversão de metros em 

centímetros (5 m = 500 cm), para facilitar a execução da tarefa.  

A instrução seguinte era que os componentes da equipe se identificassem com frações 

relacionadas à reta construída. A definição do denominador e dos numeradores das frações se deu 

após conversa entre as equipes. Como a reta havia sido dividida em dez partes, os alunos 

concluíram que o denominador das frações seria o 10 e os numeradores sequenciais partindo do 1 

(1/10, 2/10,...10/10). As frações foram escritas com pilot em uma folha A4 e coladas com fita 

adesiva na frente do colete de cada um dos jogadores. Os três componentes restantes de cada equipe 

foram denominados pelos professores de “seguranças”. A função do “segurança” é auxiliar na 

estratégia da equipe para alcançar seus objetivos, dando cobertura aos participantes que precisam 

cruzar o território do oponente.  

Após a divisão da reta, a definição das frações e alocação das frações nos jogadores, as 

equipes assumiram seu território na quadra. Os fundamentos do jogo são inspirados nos 

fundamentos de um jogo de pique bandeira convencional. O pique bandeira tem como objetivo que 

um jogador possa atravessar o território da equipe oponente e resgatar a bandeira de sua equipe. 

Nesta adaptação, o objetivo é atravessar o território da equipe oponente para conseguir se 

posicionar na reta numérica situada na extremidade da quadra. Contudo, as regras de deslocamento 

no espaço do jogo são as mesmas do jogo original. Ou seja, ao se movimentarem pelo território do 

oponente, os jogadores podem ser pegos. Quando isso acontece devem ficar parados no mesmo 

local e aguardar que algum colega de equipe o liberte. Vale destacar que os jogadores que já se 

posicionaram na reta numérica fracionária não podem mais deixar este local. Daí o papel 

fundamental dos seguranças. 

Durante todo o desenvolvimento do jogo, desde sua construção inicial, a intervenção dos 

professores limitou-se ao mínimo possível em relação a informações sobre os conteúdos e 

estratégias. Essa postura intencional fez com que as equipes trocassem informações e 

conhecimentos (curriculares ou não) que pudessem colaborar no alcance do objetivo final do jogo.  

No fim da partida, realizamos uma roda de conversa com os alunos e questionamos acerca 

de suas opiniões sobre a experiência com o jogo. O retorno dos alunos foi bastante positivo; a 

grande maioria pontuou a influência do prazer em participar deste tipo de atividade para 

compreender melhor os conceitos matemáticos envolvidos e a troca entre os pares como 

fundamental para o sucesso das equipes. 
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CONCLUSÕES 

Os fios tecidos neste trabalho revelaram um processo de construção coletiva no e pelo 

diálogo entre sujeitos localizados em lugares de fala diferentes. Entretanto, fundamentados e 

preocupados com o rompimento de fronteiras, margens e pontes no campo educacional se 

inspiraram na interdisciplinaridade para construir saberes e conhecimentos com os alunos do 5º ano. 

A experiência nos revelou que o jogo se constitui não apenas como meio e fim do processo de 

ensino, mas como potência na exploração de outras estratégias didáticas.  

Destacamos a roda de conversa realizada no início e ao final da aula como ferramenta 

avaliativa dialógica que se destacou durante a vivência do jogo, principalmente pela verbalização 

dos alunos a respeito da construção da reta numérica na quadra, o trabalho em equipe e a 

compreensão das regras do jogo.  
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ANEXOS 

 

 

Fonte: próprios autores, 2019. 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo narrar a experiência da aplicação do jogo pique bandeira- fração 
construído a partir da perspectiva interdisciplinar entre as disciplinas Matemática e Educação Física em 
turmas do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II. Sua relevância destaca-se pela iniciativa 
dos professores das disciplinas em romper com a linearidade e com as fragmentações do processo de 
ensino-aprendizagem, visando mobilizar uma atitude interdisciplinar no colégio. O contexto desta 
narrativa funda-se no questionamento da professora que ensina Matemática sobre a possibilidade de 
dialogar com a disciplina escolar Educação Física, bem como o anseio de ocupar outros espaços da 
escola no trabalho com as aulas de Matemática, tornando-as mais envolventes e atrativas aos alunos. 
Caracteriza-se como um estudo qualitativo por meio do relato de experiência e observação participante. 
Os instrumentos utilizados foram as fotografias da realização da atividade e os registros das 
observações dos professores após a execução da proposta. No jogo buscamos unir os conhecimentos 
matemáticos que precisavam ser revisados e melhor assimilados pelas turmas participantes, com os 
conhecimentos e habilidades corporais e culturais advindos do campo da Educação Física. Frações e 
jogos populares, entre tantos outros assuntos envolvidos na atividade, dialogaram e nos possibilitaram 
uma experiência exitosa com as turmas. Concluímos que o jogo interdisciplinar se constitui não apenas 
como meio e fim do processo de ensino, mas como potência na exploração de outras estratégias 
didáticas. Destacamos a roda de conversa realizada no início e ao final da aula como ferramenta 
avaliativa dialógica que se destacou durante a vivência do jogo. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Matemática. Educação Física. Jogo Interdisciplinar. Frações. 
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INTRODUÇÃO 

Levando em consideração a aplicação de uma teoria curricular no trato do conhecimento 

relacionado à educação física por uma professora da rede municipal de ensino de Juiz de Fora, 

surge o presente trabalho. Sob as bases de uma abordagem qualitativa, de caráter etnográfico, 

buscou-se, dentre outras coisas, perceber como uma professora da referida disciplina, tendo adotado 

a Pedagogia Histórico-crítica, atuou em sua prática cotidiana.  

Segundo PAULILO (1999), através da pesquisa qualitativa é possível adentrar nas intenções 

e motivos por meio dos quais ações e relações adquirem sentido. A autora segue dizendo que este 

tipo de pesquisa é essencial quando o que está sendo pesquisado demanda estudos 

fundamentalmente interpretativos. Já em relação à etnografia, esta pode ser definida como uma 

pesquisa "baseada na observação participante e/ou em registros permanentes da vida diária nos 

locais e contextos em que ela naturalmente acontece.” (Hammersley e Atkinson apud Sato & Souza, 

2001, p.30) 

O trabalho em questão é parte de uma dissertação do mestrado em educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Para realização da pesquisa, foi necessária uma 

imersão no ambiente escolar para captar os elementos e detalhes que compõem a prática docente 

analisada, acompanhar as aulas da professora, gravar entrevistas e observar as situações daquele 

cotidiano. Foi necessário também levantar conhecimento sobre a teoria histórica-crítica como uma 

possibilidade de construção de um currículo relacionado à educação física escolar.  

No entanto antes de entrar especificamente na prática da professora em questão, convém 

explicitar a teoria de currículo que embasa sua prática pedagógica. 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA  

Pedagogia Histórico-Crítica foi formulada por Dermeval Saviani. Para falar desta 

metodologia de ensino serão utilizadas duas obras do referido autor, sendo elas: “Escola e 

Democracia” que foi publicada pela primeira vez em 1983 e “Pedagogia Histórico-Crítica” cuja 

primeira edição é de 1991.  

As Obras de Saviani 
Segundo Saviani (1992) a Pedagogia Histórico-crítica veio da necessidade de uma visão que 

articulasse os condicionantes sociais somados a uma dimensão histórica. Ele cita o ano de 1979 
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como um marco da configuração desta concepção. A partir desse momento, ela começa a assumir 

uma forma sistematizada, chegando em 1983 a alcançar certo consenso na discussão pedagógica.  

Saviani (2000) expõe que é necessário lutar contra a discriminação e a degradação do ensino 

que é oferecido a população menos abastada.  Para tal ele acredita ser necessário dar atenção aos 

conteúdos ministrados na escola. Eles devem ser significativos e são prioritários porque o domínio 

da cultura é fator essencial para a participação política das massas. O dominado precisa tomar para 

si aquilo que os dominantes dominam, sendo esse fator, condição para sua libertação. É necessário 

também  

levar em conta que os conteúdos culturais são históricos e o seu caráter revolucionário 

está intimamente associado à sua historicidade. Assim, a transformação da igualdade 

formal em igualdade real está associada à transformação dos conteúdos formais, fixos 

e abstratos, em conteúdos reais, dinâmicos e concretos. (SAVIANI, 2000, p. 64) 

Segundo o autor, se houvesse a possibilidade explanar o método de ensino proposto por ele 

em passos, o momento inicial (1º passo) seria “a prática social que é partilhada por alunos e 

docente”. O segundo passo seria a “problematização” que consiste em levantar questões que 

necessitam ser resolvidas no campo da prática social e, por conseguinte levantar que conhecimentos 

são necessários adquirir. O terceiro passo chama-se “instrumentalização”. Este momento está 

relacionado apropriação de conhecimentos teóricos e práticos essenciais para análise e compreensão 

dos problemas encontrados na prática social. O quarto passo denomina-se de “Catarse”, sendo este 

a assimilação do conhecimento necessário, modificado agora em instrumento de transformação 

social. O quinto passo é a “pratica social”, 

compreendida agora não mais em termos sincréticos pelos alunos. Neste ponto, ao 

mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que, por suposto, já se 

encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se a precariedade da síntese do 

professor, cuja compreensão se torna mais e mais orgânica. (SAVIANI, 2000, p. 72) 

O autor expõe que este método não é composto por uma sequência cronológica de passos, 

mas sim de momentos associados em um só movimento único e orgânico, estando a duração de 

cada momento relacionada às condições em que se desenvolve a prática pedagógica. A partir dessa 

ação nota-se uma mudança qualitativa na compreensão da prática social. 

Segue dizendo que a escola tem a função de socializar o saber sistematizado. A existência 

desta instituição está vinculada a apropriação de elementos que possibilitem o acesso ao saber 
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elaborado, sendo necessário criar maneiras para efetivar esse processo. É preciso organizar e 

sequenciar o saber de modo que a criança passe a dominar o conhecimento oferecido pela escola.  

AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: DA TEORIA A PRÁTICA ESCOLAR 

A observação das aulas de Educação Física durou aproximadamente seis meses. Foram 

acompanhadas duas turmas de 9°ano e duas turmas de 8°ano, sendo essas turmas as únicas em que a 

docente atuava. 

Conteúdos ministrados  
No início das observações, a professora trabalhou com o conteúdo “esportes pouco 

conhecidos”. Foram vivenciados, entre outros, o ultimate frisbee, o rugby, o futebol americano e o 

beisebol.  

Os primeiros passos do método histórico-crítico no conteúdo “Esportes Pouco Conhecidos” 
Será abordado logo a seguir como a professora instrumentalizou os três  primeiros passos do 

método histórico crítico em sua prática docente. Sobre ‘prática social inicial do conteúdo’, segundo 

a docente:  

no primeiro momento, que é a identificação do conteúdo na prática social, eu trouxe 

alguns vídeos e imagens de esportes para que identificassem e listassem os que 

conheciam. As imagens e vídeos projetados no datashow servem para que 

identifiquem que o conteúdo que vai ser trabalhado faz parte, de alguma forma, da 

realidade deles, como o rugby, que já assistiram [no clube próximo à escola] ou o 

futebol americano, que viram na TV e trouxeram para a aula.  

Após essa identificação da realidade, ela partiu para a fase da ‘problematização’ levantando 

questionamentos tais como: por que alguns esportes são mais praticados do que outros? Quais 

esportes os alunos mais conhecem? Essas questões apareceram durante a fase de 

‘instrumentalização’, quando a professora abordava elementos que compõem a evolução e história 

dos esportes ministrados. Sobre a ‘problematização’, a docente disse o seguinte: 

é o momento da aproximação do conteúdo à realidade dos alunos para que percebam 

que o que vai ser trabalhado tem uma relação concreta, que tem um propósito. São as 

questões norteadoras: por que alguns esportes são mais praticados do que outros? Por 

que esses esportes que vocês viram aqui não são praticados, não são conhecidos? Por 

que a televisão só passa futebol, só passa vôlei no canal aberto?(...) Nesse momento, 
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eles respondem às questões levantadas a partir da própria experiência, do senso 

comum, a partir do que viram ou ouviram de alguém.      

Devido aos limites do presente trabalho não serão abordados todos os momentos do método 

histórico crítico trabalhados por essa docente. Penso ser melhor mostrar como a professora 

instrumentalizou parte de sua prática. 

A teoria e prática do Rugby 
Para entender como a docente trabalha os conteúdos, será exposto como foi vivenciada a 

teoria e prática rugby. Para este esporte, bem como para o futebol americano e o beisebol, a 

professora contou com a ajuda de um professor convidado.  

No início do trabalho com esse conteúdo, foram expostos vídeos mostrando jogos e regras 

do Rugby, surgindo por parte dos alunos os seguintes comentários: 

• “Gostei disso ai” (após saber que no rugby a bola pode ser chutada) 

• “Jogar isso deve ser horrível” 

• “Se a bola pegar na cara, quebra” 

• “Não vou fazer isso não” (após assistir um vídeo que mostrava o taclear1) 

• “Nossa Senhora” (após ver como é batido o lateral)  

Após os vídeos, disse que iria adaptar as regras para realizar as partidas de rugby na escola. 

Depois das aulas teóricas, as turmas passaram a vivenciar o esporte em quadra com adaptações nas 

regras. A principal delas foi que, ao invés de taclear, os jogadores, para impedir o avanço do time 

adversário, tinham que arrancar um colete que estava preso na cintura de quem segurava a bola. 

Quando o colete era arrancado, parava-se a jogada e a bola seguia para o time que tirou o colete, ou 

seja, aquele que estava defendendo. 

O rugby permite uma vivência corporal diferente, pois os alunos deslocam-se para frente e 

tocam a bola para trás. Talvez essa característica tenha gerado a reação de uma aluna que, ao pegar 

a bola, gritava e não sabia exatamente para onde tocar, pois estava fora do padrão de esportes como 

o handebol, basquetebol e futebol, nos quais a bola pode ser tocada para frente. Outra atitude talvez 

relacionada a esta característica do rugby foi o fato de alunos chutarem a bola para frente, mesmo 

 
1 Taclear refere-se ao momento em que o jogador agarra o outro do time adversário pela cintura para que a jogada seja 
interrompida. 
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que sem direção e objetivo, pois é mais fácil executar um gesto com o qual já se está familiarizado 

do que passar a bola para trás deslocando o corpo para frente.  

Dificuldades Vividas 
Em relação às dificuldades enfrentadas pela docente, a primeira refere-se ao fato de a quadra 

da escola em que ela leciona não ser coberta. Assim, as atividades estão sujeitas a questões 

climáticas, tais como sol forte, chuva, vento, dentre outros. Em determinados momentos, a aula era 

interrompida sem conclusão das atividades propostas. Além disso, uma das traves que compõem a 

quadra estava quebrada e não foi concertada durante o período de observações. Em relação ao 

espaço, também é necessário relatar a existência de um terreno baldio no entorno da escola. 

Materiais como bolas, discos de frisbee ou qualquer outro que, para serem utilizados, necessitam ser 

arremessados ou lançados correm o risco de caírem neste terreno e serem perdidos, pois o mesmo 

está repleto de mato.  

No que se refere aos materiais necessários para a realização das aulas é recorrente o fato da 

docente comprar apetrechos com recursos próprios, sendo ressarcida pela escola posteriormente.  

Como material didático para suas aulas a docente conta constantemente com o data show da 

escola. Houve casos de aulas em que ela não pode contar com esse recurso mesmo reservando-o 

antecipadamente. Não é possível deixar de ressaltar, no entanto, a existência de aparelhos de data 

show em uma escola pública, fato que, segundo a docente, é fruto de projetos realizados nessa 

instituição de ensino. Além disso, ela relatou que a escola não conta com uma rede de internet de 

boa qualidade, o que inviabiliza a pesquisa feita por ela dentro da instituição bem como pesquisas 

que poderiam ser feitas por alunos que não possuem esse recurso em casa e não têm condições de 

frequentar uma lan house.  

Além das questões relacionadas ao espaço físico, falta de material adequado, existem 

também aquelas relacionadas aos alunos com os quais trabalha.  Foi recorrente no período de 

observação a tentativa de trazer para as aulas práticas os estudantes que não queriam participar. Na 

maioria das aulas era comum a professora intervir buscando que eles integrassem as atividades 

propostas, muitas vezes não conseguindo atingir tal objetivo.  

CONCLUINDO.... 

Como foi dito anteriormente, o presente texto trata-se de parte de uma dissertação de 
mestrado. Existem elementos referentes à pesquisa realizada que não foram abordados aqui. Mesmo 
assim é possível concluir que, mesmo após trinta anos do surgimento do chamado movimento 
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renovador2 na educação física, o que possibilitou a construção de propostas metodológicas de 
ensino que se contrapõem à pedagogia tecnicista, as propostas críticas para a disciplina ainda 
encontram dificuldades de serem implementadas. Estas dificuldades estão relacionadas a diversos 
fatores, tais como falta de materiais, carência de espaços adequados para realização das aulas e 
desinteresse dos alunos.  

No entanto, ainda que diante de dificuldades diversas, muitos são os professores que 
trabalham com essas perspectivas. Assim, a intenção é dar visibilidade a práticas de docentes no 
campo da educação física que contribuam de alguma forma para a construção de uma sociedade 
mais justa e democrática. 
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Resumo 

O presente trabalho é parte de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Teve como objetivo analisar a prática docente de 
uma professora de educação física que, numa escola pública de Juiz de Fora, segue o ideário de uma 
teoria curricular crítica. Para realização desta pesquisa foi utilizada metodologia de cunho qualitativo e 
caráter etnográfico, sendo necessária uma imersão no ambiente escolar para captar os elementos e 
detalhes que compuseram a prática docente analisada, acompanhar as aulas da professora, gravar 
entrevistas e observar as situações daquele cotidiano. Devido à necessidade de delimitar o presente 
trabalho será abordada apenas parte dos conteúdos trabalhados pela docente em questão, trazendo-se 
algumas reflexões em relação aos mesmos. Serão feitas também exposições a respeito da pedagogia 
histórico-crítica, de Dermeval Saviani, pois esta fundamenta a prática da professora em questão. Foram 
utilizadas, para tal, duas obras do referido autor, sendo elas: “Escola e Democracia” que foi publicada 
pela primeira vez em 1983 e “Pedagogia Histórico-Crítica” cuja primeira edição é de 1991. Tal 
exposição torna-se relevante devido ao fato da professora ter orientado sua prática em acordo com os 
cinco passos do método histórico-crítico de transmissão do conhecimento: prática social inicial, 
problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Foram observadas ricas 
possibilidades de trabalho com tal referencial teórico. No entanto, a falta de adesão de determinados 
alunos a um trabalho diferenciado na educação física, deficiências na estrutura do prédio escolar 
fazendo com que as aulas estivessem sujeitas a questões climáticas ou mesmo deixassem de ser 
realizadas, além da carência de alguns materiais foram fatores que dificultaram a ação docente da 
professora em questão.  

Palavras-chave: educação física escolar, pedagogia histórico-crítica, prática docente.  

 
2 Sobre movimento renovador ver  BRACHT, Valter. A Constituição das teorias pedagógicas da educação física. 
Cadernos Cedes, ano XIX, nº 48, Agosto de 1999. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho é provocar a reflexão acerca dos elementos que envolvem a 

didática da Educação Física a partir de seu percurso afirmativo como componente curricular na 

escola. Dada a problematização acerca de seus objetivos e objetos de estudo, fato histórico 

importante para a área, faz-se necessário compreender os caminhos metodológicos, curriculares e 

didáticos da Educação Física escolar. Ademais, busca-se apreender a relação didática entre o 

processo de ensino-aprendizagem, o método e seu currículo. 

A Educação Física é afirmada como componente curricular pela LDB em 1996 (9.394), 

porém é só em 2001, com uma alteração nesta lei, que se garante a obrigatoriedade de tal disciplina 

na escola. Hoje em dia, apesar da realidade nas escolas ainda não apresentar consenso em relação à 

seu exercício/função naquele ambiente, a Educação Física está presente e tem seu objeto de estudo 

definido por leis como PCN (1997) e BNCC (2017). 

As escolhas didático-metodológicas na área da Educação Física partem de ideários que 

foram concebidos em momentos históricos específicos e apresentam um projeto de sociedade, uma 

visão de mundo também específicas. No campo da Educação Física essas disputas, ou melhor, o 

surgimento desses questionamentos são recentes e datam o fim do século XX, momento também 

que a Educação Física entra nos currículos escolares de maneira obrigatória e como componente 

curricular. 

A Educação Física e a Escola (instituição social moderna) têm suas gêneses a partir da 

sociedade moderna, no século XIX com a ideia ampla de educação física (preocupação com a 

formação/educação do corpo, ginástica) (SOARES, 2002). Ambas com objetivos sociais e 

econômicos similares, a preocupação em formar o cidadão moderno em uma sociedade capitalista 

industrial, afetam e são afetadas por suas práticas que relacionam educação e corpo. A educação 

física (no sentido amplo do termo), desde sua origem teve laços com a instituição militar, médica e 

educacional, fatores que a legitimam como prática social até hoje (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014), 

e fato que foi incorporado em sua discussão sobre seu objeto de estudo.  

Portanto, cada momento histórico fornece às práticas educacionais elementos que 

influenciam suas práticas pedagógicas. Na década de 1960, período que o Brasil passava pela 

ditadura militar, a Educação Física estabelecia íntimas relações com a instituição militar e a 

medicina. As preocupações, naquela época, eram acerca da aptidão física e do esporte, ambas 

práticas que favoreceriam a promoção da saúde da população e a representação nacional 
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(nacionalismo tão quisto pela ditadura militar). Tais fatores afetaram a maneira que a Educação 

Física se fazia presente na escola, e observou-se a esportivização. 

MÉTODO 

O presente trabalho é compreendido como uma pesquisa de abordagem qualitativa 

(MINAYO, 1994) que aborda a realidade frente à múltiplas determinações e como parte de uma 

totalidade. É de cunho documental (MARCONI; LAKATOS, 2004) e bibliográfico. A pesquisa 

busca nos documentos oficiais que versam sobre a Educação Física na escola, sua afirmação como 

componente curricular. Investiga, conquanto, seus objetivos e objetos de estudo, assim como algum 

encaminhamento acerca de sua didática de ensino, nesses documentos. Além disso, compreende-se 

uma pesquisa bibliográfica já que buscou apreender as discussões e acúmulos conceituais e de 

conhecimento acerca da Educação Física, sobretudo em seu momento ímpar nos ides da década de 

1980 e 1990, quando a área passa por questionamentos acerca de sua especificidade. 

A DIDÁTICA E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

A didática tem como seu objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem. Essa 

disciplina se preocupa em estudar os objetivos, os conteúdos, os métodos, os condicionantes que 

provocarão, ou não, o ensino, visando encontrar maneiras seguras e eficazes de ensino (LIBÂNEO, 

1991). 

Haja visto os elementos que se relacionam na e pela didática, compreende-se que não se 

trata de um processo dotado de neutralidade. Sua relação com o processo de ensino aprendizagem 

pressupõe que o relacionamento humano esteja sempre presente (CANDAU, 1985) e, por isso, 

concepções de mundo, sociedade, ser humano também estão implícitos. 

Já a metodologia, é o estudo dos métodos, o conjunto de procedimentos de investigação 

(LIBÂNEO, 1991). O método, porém, também depende de uma concepção de ensino-

aprendizagem, pois é a partir do estabelecimento dos objetivos e objetos da disciplina que é 

possível fomentar um caminho, percurso de investigação. 

Vale lembrar que os momentos de questionamento didático-metodológicos do campo da 

Educação Física, acompanham o período também de questionamentos ímpares, vividos pelo campo 

da Educação. Como afirma Candau (1985), a Educação passou por dois momentos de reflexão 

acerca da didática, o primeiro com afirmação tecnicista e silenciamento político, com o pressuposto 
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da neutralidade, na década de 1960; e o segundo nas décadas de 1970 e 1980, com afirmação do 

político e esvaziamento técnico, num movimento de contestação da própria existência da didática 

como campo de estudo. A autora (1985) propõe, por fim, uma didática fundamental, a qual não 

abandone a importância técnica, mas que seja afirmada sua dimensão política, propondo mais 

reflexão acerca da didática. 

O movimento de esvaziamento da discussão da didática é narrado por Caparroz e Bracht 

(2007) e é o questionamento que culmina no texto “O tempo e o lugar de uma didática da EF”. 

Nele, os autores (2007) apontam para uma suposta hipertrofia da discussão pedagógica em 

detrimento da atrofia da didática, que aconteceu como resposta ao momento hipertrofiado da 

didática dos anos 1960 e 1970. 

A Educação Física passa nas décadas de 1960 e 1970 por uma “onda cientificista”. Aquele 

momento, segundo esses autores, se preocupava em cientifizar a Educação Física, orientando sua 

prática em conhecimentos científicos com embasamento empírico-analítico, o que causava um 

esvaziamento dos questionamentos sociopolíticos e educativos das práticas. 

Desta maneira, até a década de 1980, a Educação Física hipertrofiou a didática da Educação 

Física, com seus manuais sobre o que fazer na prática, atrofiando suas discussões pedagógicas, uma 

redução do pedagógico ao didático. Esse movimento aconteceu na área de educação como um todo, 

influenciado principalmente pelas correntes behavioristas (CAPARROZ; BRACHT, 2007). 

Nos anos 1980, o movimento renovador da Educação Física, por meio do fortalecimento da 

discussão acadêmica e científica da área, promove críticas ao paradigma da aptidão física e 

esportivo na Educação Física escolar. Alguns autores, nesse momento, optaram pelo viés científico, 

sem retirar de seu objeto a aptidão física, e outros, com uma crítica mais radical, se alinharam à 

teorias críticas da Educação e se aproximaram das ciências sociais e humanas para fornecer à 

Educação Física uma discussão que respondesse às suas funções sociais e da escola (BRACHT, 

1999). 

A partir desse momento surgem propostas didático-metodológicas que buscam compreender 

o papel da Educação Física, buscando delimitar seu objeto de estudo na escola. Esse esforço, que se 

consolidou em abordagens da área, marcaram um momento importante da Educação Física 

brasileira. 

As abordagens desenvolvimentista, da psicomotricidade, construtivista e renovadora da 

saúde são às que não se alinharam às teorias críticas da Educação, mas que buscaram na ciência, sua 
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justificativa. E as abordagens crítico superadora e crítico emancipatória, foram aquelas que 

buscaram embasamento nas teorias críticas da Educação e no conhecimento advindo das ciências 

humanas e sociais (BRACHT, 1999). Há ainda a abordagem do currículo cultural, que se embasou 

nos Estudos culturais e no multiculturalismo crítico, por meio da política da diferença (NEIRA, 

2018). 

CONCLUSÕES 

Haja visto que as opções, escolhas, abordagens, didático-metodológicas estão sempre 

calcadas num projeto de sociedade, em uma forma de compreender as funções e possibilidades da 

escola, faz-se necessário se investigar e ter conhecimento de qual escola se está falando, para assim 

se apontar caminhos para serem traçados dentro dela, sendo a Educação Física um componente 

curricular. 

Buscando concluir as reflexões aqui suscitadas, autores importantes da área da Educação 

mostraram que os princípios didático-metodológicos estão sempre cunhados de visões de mundo e 

projetos de sociedade, quer eles se apresentem explicitamente ou não. Além disso, o momento 

sócio-histórico pelo qual passa a sociedade pode inferir, influenciar, diretamente na maneira que tal 

componente curricular está colocado na escola. 

Algumas considerações que este trabalho já pode apresentar são, inicialmente que o 

documento oficial atual que versa sobre o ensino da Educação Física, a BNCC, apresenta avanços 

para a área (apesar de sérios problemas em sua elaboração) no que diz respeito à afirmação de seus 

objetivos e objetos de estudo na escola. Ademais, que há intrínseca relação entre o ensino da 

Educação Física na escola e os princípios didático-metodológicos que o orienta. Ainda, que a 

didática, sendo a articulação entre o ensino-aprendizagem e o método, se faz campo de estudo 

urgente na Educação Física escolar. 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho é refletir acerca dos elementos que envolvem a didática da Educação Física a 
partir de seu percurso afirmativo como componente curricular na escola. Dada a problematização 
acerca de seus objetivos e objetos de estudo, fato histórico importante para a área, faz-se necessário 
compreender os caminhos metodológicos, curriculares e didáticos da Educação Física escolar. Ademais, 
busca-se apreender a relação didática entre o processo de ensino-aprendizagem, o método e seu 
currículo. A história da Educação Física escolar como componente curricular obrigatório da Educação 
Básica, passou, além de sua afirmação legal e política, pelo questionamento acerca de seus objetivos na 
escola e seus objetos de estudo nesta instituição. Essa pesquisa é de cunho documental e bibliográfico. 
Busca nos documentos oficiais que versam sobre a Educação Física na escola, sua afirmação como 
componente curricular, e investiga-se conquanto, seus objetivos e objetos de estudo, assim como algum 
encaminhamento acerca de sua didática de ensino. Além disso, compreende pesquisa bibliográfica que 
buscou apreender as discussões e acúmulos conceituais e de conhecimento acerca da Educação Física, 
sobretudo em seu momento ímpar nos ides da década de 1980 e 1990, quando a área passa por 
questionamentos acerca de sua especificidade. O trabalho conclui que o documento oficial atual que 
versa sobre o ensino da Educação Física apresenta avanços para a área (apesar de sérios problemas em 
sua elaboração) no que diz respeito à afirmação de seus objetivos e objetos de estudo na escola. 
Ademais, que há intrínseca relação entre o ensino da Educação Física na escola e os princípios didático-
metodológicos que o orienta. Ainda, que a didática, sendo a articulação entre o ensino-aprendizagem e 
o método, se faz campo de estudo urgente na Educação Física escolar. 

Palavras-chave: Educação Física escolar; Didática da Educação Física; Currículo; Princípios Didático-
Metodológicos. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto consiste num recorte de investigação em andamento, intitulada: Potência e 

perigos: formação humana nos equipamentos públicos de Vitória-ES. Essa pesquisa está sendo 

realizada juntamente com estudantes do ensino médio participantes do programa de Iniciação 

Científica Júnior do Instituto Federal o Espírito Santo. Nesse artigo vamos abordar o mapeamento 

das praças, destacando algumas contradições de como estão distribuídas na cidade, correlacionando 

com informações socioeconômicas da população, obtidas no Censo 2010. Optamos por uma 

pesquisa de viés etnográfico. Iniciamos os trabalhos a partir do objetivo geral: compreender a 

potência formadora das praças públicas e das ações pedagógicas desenvolvidas nelas por escolas 

participantes do Programa Educação em Tempo Integral da Secretaria de Educação de Vitória-ES, 

assim como, os perigos que podem ser oferecidos, tanto no que diz respeito à infraestrutura, quanto 

pelas intervenções pedagógicas descontextualizadas. 

Organizar uma investigação que enfoque a educação e o lazer desenvolvidos nas praças 

públicas como direitos sociais, constitucionais, parte integrante do processo de construção da 

cidadania, implica compreender como os espaços-tempos e ações dessas políticas têm sido 

organizadas. Assim sendo, algumas questões assumem relevância para compreensão do problema 

de pesquisa: Como estão distribuídas as praças pelo município? Que tipo de 

aparelhos/equipamentos e espaços para vivências e convivências possuem? Que riscos oferecem à 

população? Entre a potência e o perigo de fazer uso de um equipamento público de lazer na cidade, 

como os processos de formação humana são fomentados? “[...] Como elaborar indicadores que, não 

apenas reflitam o panorama de acesso e de distribuição desses bens, mas contribuam para 

elaboração de políticas públicas mais efetivas e justas no campo da cultura e do lazer?” (MELO; 

PERES, 2005, p. 127). Acreditamos que a fruição dos equipamentos públicos de lazer na cidade 

consiste num elemento relevante para a construção da cidadania, notadamente, se houver a 

preocupação em democratizar o acesso ao lazer como tenciona Marcelino (2007). 

Esse trabalho está organizado em quatro sessões: inicialmente discutimos elementos que 

fundamentam a proposta, passando a descrever os procedimentos metodológicos, em seguida 

discutimos os resultados e, por fim, apresentamos algumas considerações. 
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APROXIMAÇÕES COM O TEMA EDUCAÇÃO PARA O LAZER 

Numa conferência realizada em Israel em 1993, o lazer e suas implicações para a formação 

humana foram alvo de amplo debate. Na oportunidade confeccionou-se a Carta Internacional de 

Educação Para o Lazer, partindo do entendimento que o lazer consiste numa dimensão importante 

da vida humana, e ancora-se nas noções de “[…] liberdade de escolha, criatividade, satisfação, 

diversão e aumento de prazer e felicidade” (WLRA, 2002, p.01). Complementar a isso, Marcelino 

(2007) apresenta como traço definidor do lazer, o caráter desinteressado das vivências, momentos 

nos quais não se almeja recompensa para além da satisfação provocada pela própria situação vivida. 

Se o pressuposto básico do lazer remete à livre escolha e ao caráter desinteressado de sua vivência, 

como pensá-lo dentro de um processo de educação formal? Marcelino (2007, p. 18) sinaliza “[...] 

que a escolha será tão mais autêntica quanto maior for o grau de conhecimento que permita o 

exercício da opção entre alternativas variadas”. Nesse bojo, “a educação para o lazer desempenha 

papel importante na diminuição de diferenças das condições de lazer e na garantia de igualdade de 

oportunidades e recursos. Possibilita, ainda, que as pessoas atinjam seu maior potencial de lazer” 

(WLRA, 2002, p.01). 

Hodiernamente, em Vitória-ES, escolas já fazem uso dos equipamentos públicos de lazer 

durante as atividades do Programa Educação em Tempo Integral, que possui como objetivo geral, 

Garantir a Educação em Tempo Integral, por meio de experiências significativas, nas 

diferentes áreas do conhecimento, visando à formação do sujeito que interage com a 

sua realidade de forma questionadora, reflexiva, crítica e transformadora, 

reconhecendo as crianças, os adolescentes, os jovens e as famílias como sujeitos de 

direitos (VITÓRIA, 2010, p. 40). 

Nesse contexto, estudar a potência e os perigos que perpassam as ações pedagógicas do 

Programa nas praças, bem como as limitações impostas pela organização desses espaços, 

oportunizará reflexões sobre como está sendo desenvolvida a formação humana nesses espaços. 

Estabelecer uma análise minuciosa das ações nos espaços-tempos das praças, contribuirá para que 

sejam repensadas as formas como estão organizados e utilizados os equipamentos públicos para as 

atividades de lazer, suscitando possibilidades de avaliação das políticas públicas de educação e 

lazer promovidas pelo município de Vitória-ES.  

Observamos que o Programa Educação em Tempo Integral, busca proporcionar aos 

estudantes diferentes experiências curriculares dentro e fora do espaço formal da escola, condição 

que amplia as referências dos estudantes para suas leituras de mundo e construção de 
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sentidos/significados próprios para a ocupação e desenvolvimento das ações nos mais variados 

contextos. As praças nessa dinâmica assumem papel relevante, pois tratam-se de equipamentos 

públicos disponíveis, de fácil acesso, que podem propiciar reflexões e ações ligadas a dimensão do 

lazer de forma muito proficiente (RECHIA; BETRÁN 2010; TSCHOKE et al. 2011).  

Zanardi (2016) destaca o desafio de fazer com que a ampliação do tempo na escola seja 

traduzida em maior qualidade da educação, haja vista que “a escola tem uma responsabilidade 

social que é a formação das crianças e não pode ser concebida como depósito de crianças” 

(ZANARDI 2016, p. 93). Isto posto, visualizar o lazer numa perspectiva crítica, dentro do processo 

educacional pode contribuir de forma significativa para a formação, pois permite discutir questões 

ligadas ao trabalho, tempo livre, consumo. 

Salientamos que o sistema educacional deve propor reflexões sobre os espaços-tempos de 

lazer disponíveis para a população e o processo de democratização do lazer e dos equipamentos 

públicos. Marcadamente em nossa sociedade, a liberdade de escolha tem sido associada ao 

potencial/poder de consumo que os indivíduos possuem, numa lógica em que o lazer se transforma 

num grande mercado. Cabe questionar: a escola deve contribuir educando, também, para o lazer? 

Para isso, faz-se necessário que a escola reflita sobre a forma como tem organizado seu currículo e 

os tempos-espaços de troca/produção de conhecimentos, ressaltando a “importância de 

compreender o currículo como o que é feito na escola e o papel do professor neste fazer” 

(ZANARDI 2016, p. 95).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa está sendo desenvolvida com base na etnografia em virtude de suas 

características, pois, como uma investigação social, possui caráter reflexivo e constitui um processo 

de investigação flexível (HAMMERSLEY E ATKINSON, 1994). A relevância da etnografia para 

essa pesquisa se situa no desejo de compreensão de um fenômeno complexo da educação. Assim 

sendo, organizamos o processo de investigação em 05 (cinco) momentos: Momento 01 - 

mapeamento das praças no município de Vitória-ES; Momento 02 - descrição minuciosa de todos os 

espaços e equipamentos disponíveis nas praças do bairro selecionado para o estudo. Como critério 

de seleção optamos por ir a campo no bairro mais populoso; Momento 03 – aproximação com as 

escolas que desenvolvem atividades nas praças, para acompanhar as atividades de planejamento e 

intervenções desenvolvidas nos equipamentos públicos utilizados; Momento 04 - intervenção junto 

com os estudantes e sujeitos que desenvolvem as atividades nas praças; Momento 05 – realização de 
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entrevista com os colaboradores da pesquisa, com o intuito de avaliar o processo de intervenção 

desenvolvido por eles antes e após a orientação/processo de formação continuada desenvolvida.  

Para mapear todas as praças do Município de Vitória e analisar como estão distribuídas, área 

total e útil, sua funcionalidade, considerou-se “praça” todos os equipamentos públicos 

categorizados de tal forma no site GeoWeb (http://geoweb.vitoria.es.gov.br/), da Prefeitura de 

Vitória, com apoio de Google Maps (https://www.google.com.br/maps) para visualizar os locais 

pesquisados. 

RESULTADOS: MAIS, PARA QUEM TEM MAIS, POR QUÊ?  

Nesse tópico, vamos apresentar e discutir dados do momento 01 da pesquisa. Dividimos 

nossa análise em duas partes, comentaremos sobre as motivações para uso das praças, em seguida, 

tratamos da distribuição das praças e algumas relações com os aspectos sócios-econômicos. 

O uso das praças 
De acordo com Rechia e Betrán (2010); Tschoke et al. (2011), Jacobs (2000), existem 

características que estimulam a apropriação das praças e permitem uma multiplicidade de usos - 

usos principais e combinados -, tornando-as locais populares e relevantes para a convivência e 

integração social da população. Com base nos dados coletados elencamos algumas características 

das praças de Vitória-ES que potencializam seu uso: estrutura de qualidade e bom estado de 

conservação; presença de comércio, como barraquinhas de comida; equipamentos que garantem a 

diversidade de usos e a utilização por diferentes públicos. Quadras poliesportivas e academias, por 

exemplo; existência de atividades orientadas por profissionais, como aulas de ginástica laboral 

oferecida para idosos ou escolinhas de esportes para crianças; localização em áreas residenciais, na 

proximidade de escolas e espaços culturais. 

Na contramão da apropriação dos espaços pela população, destacamos a seguir algumas 

características de áreas impopulares identificadas em algumas praças do Município de Vitória-ES: 

ausência de iluminação; localizadas em áreas comerciais, com grande trânsito de pessoas, como 

aquelas situadas na movimentada Av. Nossa Senhora da Penha, sendo um local de passagem e 

praticamente desabitada após o horário comercial; construídas em lugares isolados; localizadas em 

meio ao cruzamento de diversas avenidas com grande movimento de veículos, identificamos, 

inclusive, que algumas rotatórias são consideradas praças. 

http://geoweb.vitoria.es.gov.br/
https://www.google.com.br/maps
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Com essas características as praças, que deveriam ser espaços importantes para a promoção 

do lazer, passam a ser vistas pela maioria das pessoas como áreas abandonadas, perigosas, de 

mendicância e ponto de drogas, ou tornam-se estacionamentos ou meros locais de trânsito de 

pessoas, restringindo as alternativas da sociedade com relação ao entretenimento gratuito e ao ar 

livre. 

Entre as praças impopulares existem algumas que não apresentam funcionalidade como 

equipamento público de lazer, pois passaram a ter um uso diferente, mas não como os usos 

combinados de Jacobs (2000). Existem espaços que são usados para estacionamento de veículos, ou 

que, devido à falta de delimitação da área física da praça, tornaram-se “invisíveis” dentro do 

contexto urbano. Em linhas gerais, não contribuem para o desenvolvimento de atividade formativas, 

pois não há condições objetivas para se pensar em usos principais ou combinados voltados para a 

dimensão do lazer. 

Relação entre a distribuição das praças, dados populacionais e econômicos e dos bairros de 
Vitória 

A distribuição das praças no município de Vitória-ES apresenta algumas contradições sérias, 

que limitam as livres escolhas pelos sujeitos e o caráter desinteressado das práticas (WLRA, 2002; 

MARCELINO (2007). Temos bairros, como o mais populoso, com a proporção de 01 (uma) praça a 

cada 2175 (dois mil, cento e setenta e cinco) habitantes (dados populacionais obtidos no censo 

IBGE 2010). Como seria se todas as pessoas optassem por utilizar os equipamentos públicos ao 

mesmo tempo? Ainda não sabemos as dimensões e o tipo de equipamentos que essas praças 

possuem, esses dados serão produzidos no Momento 02, mas de qualquer forma seria inviável a 

realização do uso com essa quantidade de pessoas.  

Com relação à distribuição das praças, vale ressaltar que em regiões de maior renda per 

capita, há uma maior quantidade de praças e estas são melhor estruturadas e conservadas, pode-se 

observar: brinquedos, estrutura das quadras e equipamentos em condições mais adequadas ao uso; 

maior variedade de equipamentos; áreas maiores e mais bem organizadas. O bairro que possui o 

maior quantitativo de praças, 42 (quarenta e duas) no total, classifica-se como de classe média alta e 

alta, apresenta uma proporção de 01 (uma) praça para cada 277 (duzentos e setenta e sete) 

habitantes. No outro extremo, temos 15 (quinze) bairros que não apresentam nenhum equipamento 

público de lazer, desses, apenas 01 (um) é de classe média, 14 (quatorze) são bairros de habitantes 

de baixa renda.  



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2274 

Mesmo que o lazer seja um direito de todo o ser humano, sem distinção, o desenvolvimento 

dele depende de políticas públicas articuladas para seu fomento. Faz-se necessário, pensar em 

políticas públicas que garantam os direitos das pessoas, utilizando os recursos públicos com mais 

equidade. Haja vista que a má distribuição dos espaços de lazer (praças) tem gerado desigualdades 

na promoção do bem-estar e da interação social, o que impacta diretamente na formação plena dos 

indivíduos. 

CONCLUSÕES 

Com base no exposto podemos concluir que é necessária a ação da Prefeitura para 

potencializar os usos principais e combinados, com foco na educação para o lazer, a partir de 

algumas ações, como: investir na estrutura dos espaços, promover políticas públicas para a 

popularização das praças já existentes, construir propostas de educação para o lazer, a fim de criar e 

fortalecer o sentimento de pertencimento e identidade para com o espaço, possibilitando que as 

pessoas atinjam um maior potencial de fruição do lazer. 

Tendo como referência a necessidade real de equidade social para a população em relação 

ao acesso a equipamentos públicos de lazer. Podemos inferir que as prioridades históricas, ligadas 

às políticas públicas de lazer e educação no município, tem privilegiado a parcela mais abastada da 

sociedade. Isto posto, fomentar a partir do currículo escolar, alternativas para a problematização e 

contestação dessa situação, pode provocar mudanças no quadro atual. Vislumbramos na educação 

para o lazer uma possibilidade de contribuirmos para uma educação emancipadora, formando 

sujeitos críticos e criativos que podem transformar seu contexto.  
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Resumo 

O artigo apresenta os resultados da primeira etapa do projeto de pesquisa intitulado - Potência e 
perigos: formação humana nos equipamentos públicos de Vitória-ES. Focamos no mapeamento das 
praças, identificando como estão distribuídas, correlacionando com informações socioeconômicas da 
população por bairro. O projeto busca compreender a potência formadora das praças públicas e das 
ações pedagógicas desenvolvidas nelas por escolas do município de Vitória-ES, assim como, os perigos 
que podem ser oferecidos, tanto no que diz respeito a infraestrutura, quanto pelas intervenções 
pedagógicas descontextualizadas. Ao nosso ver, a compreensão de ações com foco na educação para o 
lazer contribuem com o processo de formação humana dos estudantes ao ampliar suas visões de 
mundo, notadamente, no que se refere à problematização no contexto sócio-político-econômico no 
qual estejam inseridos. Desenvolvemos uma pesquisa de viés etnográfico, organizada em cinco 
momentos. Este texto aborda os dados obtidos no momento 01 – no qual realizamos um mapeamento 
das praças do município de Vitória-ES. A partir desse mapeamento identificamos que as características 
das praças podem desestimular o uso do equipamento público ou estimular a apropriação e fomento de 
uma multiplicidade de usos principais e combinados, conforme descrito por Jacobs (2000). Com 
relação à distribuição das praças, vale ressaltar que em regiões de maior renda, há maior quantidade de 
praças, com melhores estruturas e mais conservadas, se comparado com bairros de menor renda. Isso 
sinaliza que o poder público tem priorizado investimentos para uma parcela da população que já possui 
boas condições de vida, com mais potencial para ter acesso ao lazer e a educação. Isso posto, 
ressaltamos a relevância do desenvolvimento de propostas que vislumbrem a educação para o lazer 
como uma forma de reflexão e questionamento da realidade como está posta no contexto situado 

Palavras-chave: Educação para o lazer; Mapeamento de praças; Políticas públicas 
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INTRODUÇÃO 

Há no Brasil muitas leis municipais que tornam obrigatório o Ensino de Empreendedorismo 

nas Escolas, como por exemplo nos municípios de Brasília de Minas/MG (Lei nº 1986 de 

21/09/2016), Pato de Minas/MG (Lei nº 7390 de 21/10/2016), Apucarana/PR (Lei nº 207 de 

6/11/2009), Campo Largo/PR (Lei nº 2669 de 13/03/2015), Uruguaiana/RS (Lei nº 4845 de 

14/11/2017), Alegrete/RS (Lei nº 5879 de 15/12/2017), Concórdia/SC (Lei nº 5086 de 8/06/2018), 

Florianópolis/SC (Lei nº 10470 de 20/12/2018), Porto Ferreira/SP (Lei nº 3402 de 22/11/2017), São 

Paulo/SP (Lei nº 16944 de 28/03/2016), dentre outros municípios, apenas para citar dois em cada 

estado onde foram identificadas legislações específicas sobre o tema. No senado também projetos 

de leis já tramitaram com esta intenção, como por exemplo Projeto de Lei 772/2015, arquivado em 

31/12/2018, que se propunha a incluir o tema do empreendedorismo no currículo da Educação 

Básica. Em um contexto municipal, em Florianópolis, a Lei Municipal nº 10.470/2018, dispõe sobre 

a inclusão de conteúdo de Empreendedorismo nas disciplinas dos currículos das escolas municipais 

de Florianópolis, fazendo com que atualmente:  

Art. 1º - As escolas da rede municipal de Ensino de Florianópolis incluirão nas 

disciplinas dos currículos escolares conteúdo sobre empreendedorismo. (PMF, 2018) 

Anteriores a estas leis e aos projetos que hoje tramitam em espaços legislativos distintos, os 

projetos apresentados no Congresso Nacional PL 4182/2012, que buscava instituir a “Política 

Nacional de Empreendedorismo, a ser desenvolvida em todas as escolas técnicas e de nível médio 

do território nacional”; o PL 4184/2012, que visava “alterar a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, para estabelecer o empreendedorismo como um dos objetivos da educação nacional”, bem 

como o PL 545/2015, d, que propunha “acrescentar parágrafo ao artigo 26 da lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para adicionar aos 

currículos escolares o tema Educação Empreendedora”, foram todos arquivados. 

Havia claramente, no teor deste Projeto de Lei uma “orientação para o trabalho” bem como 

para “o mundo do trabalho e da produção” o que não pode ser o objetivo fim do ensino, 

principalmente se pensarmos em termos do Ensino Fundamental. Presente também na Base 

Nacional Comum Curricular, o caráter de mercado, envolvendo produtos e serviços, faz-se presente 

na forma de eixo formativo, com a seguinte pauta: 

IV – Empreendedorismo: supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas 

para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento 
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de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias 

(Resolução CNE/CEB nº 3/2018, Art. 12, § 2º; BNCC, p. 479, BRASIL, 2018) 

Evidentemente que questões de caráter profissionalizante devem estar presentes no Ensino 

Médio e Técnico, mas a questão do ensino para crianças do ciclo fundamental deve ser repensada 

com outro viés. Todavia, não se trata de excluir o tema empreendedorismo nas escolas apenas se 

discordarmos do aspecto tecnicista e voltado ao mundo do trabalho. Isto porque o conceito de 

empreendedorismo não é delimitado pelo mundo do trabalho e produção, tampouco por definições 

que se considerem completas e hermeticamente definidas, possibilitando diferentes abordagens de 

acordo com os conceitos pré-definidos. Esta breve introdução indica que a questão do Ensino de 

Empreendedorismo nas escolas já é uma realidade para milhares de estudantes e educadores, 

fazendo com que o paradigma relacionado ao ensino ou não deste tema nas escolas se fortaleça. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Embora estejam sendo implementadas as leis para o ensino de Empreendedorismo nas 

escolas, á muita contradição sobre sua implementação. Há muitas críticas a respeito do ensino de 

Empreendedorismo nas escolas. Melo e Wolf (2014) compreendem o ensino de Empreendedorismo 

através de uma Pedagogia Empreendedora como um conjunto de receitas práticas, sem 

fundamentação teórica, “defesa direta ou indireta, do ideário neoliberal de responsabilização 

individual pelas questões sociais”. Mello da Costa e Saraiva (2014) compreendem que um dos 

aspectos do ensino de Empreendedorismo é propor uma “dedicação da vida do homem 

contemporâneo ao ganho, reduzindo-o à dimensão do interesse e lhe incorporando a lógica do 

capital”.  Para Costa (2009), “a cultura do empreendedorismo funciona de modo a fragmentar os 

indivíduos em mônadas, cada uma ficando responsável apenas por si mesma”, fortalecendo a 

caraterística do individualismo humano na sociedade atual.  

Por outro lado, uma Pedagogia Empreendedora, defendida por Dolabella (2003) possibilita 

avançarmos em visões distintas do conceito de empreendedorismo. Não se pode fechar os olhos 

para o viés profissionalizante deste tema inserido na escola. Há, outrossim, possibilidades de 

compreender o Empreendedorismo a partir de uma abordagem multidimensional. Shane e 

Venkataraman (2000) o definem como uma área de negócios, onde a inovação é um aspecto 

importante. Filion (1999), sugere que os economistas associam o empreendedor com inovação 

enquanto os comportamentalistas focam nos aspectos criativos e intuitivos. Para Baron e Shane 

(2015) o tema é considerado uma busca de oportunidades para inovação que devem ser exploradas 
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para que se atinjam os efeitos necessários, uma vez que o processo empreendedor inicia quando se 

reconhecem oportunidades para algo novo. Visões distintas não podem ser excludentes, e de acordo 

com uma abordagem da complexidade, devem ser consideradas complementares. Cabe ressaltar o 

viés de fomento à criatividade do indivíduo a partir de práticas de ensino de Empreendedorismo, 

assim como compreende a Comissão Europeia. Para “o Parlamento e a Comissão Europeia (2005) o 

empreendedorismo se refere à habilidade individual do indivíduo para transformar ideias em ação” 

(LOPES, 2017, p.8). Uma vez que as discussões sobre empreendedorismo vêm se perpetuando com 

diversos autores apresentando várias contribuições sobre o assunto, pretendemos explorar um pouco 

mais do perfil empreendedor, tentando compreender melhor as características comportamentais 

empreendedoras (MCCLELLAND, 1972), tais como a necessidade de realização de planos,  a 

disposição para assumir riscos, exercitar a liderança e a autoconfiança, dentre outros aspectos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Uma proposta de ensino de Empreendedorismo foi desenvolvida pelo Programa de Extensão 

Universitária da universidade dos autores deste artigo. Envolvendo mais de 1200 crianças 

espalhadas pelo Brasil, o objetivo foi de estimular as crianças a criarem planos para a Feirinha de 

Inovação e Empreendedorismo Mirim. Fomentados por parceiros do Programa de Extensão, 20 

turmas de educandos receberam fomentos de R$200,00 para realizarem um plano. Dentre as regras 

estavam o registro dos gastos apresentando nota fiscal, breve relatório de atividades e apresentação 

de vídeos. Foram capacitados presencialmente e na modalidade EAD, educadores responsáveis 

pelas turmas envolvidas. Com material paradidático próprio, que incluía o Manual do 

Empreendedor Mirim (JARA, 2018) e oficinas específicas para tratar os temas Liderança, Inovação, 

Educação Fiscal, Planejamento, Ética e Economia Criativa, os professores lideraram suas turmas 

para realizarem os planos ao longo do ano de 2019, apresentando os resultados de suas ações no 

início de Dezembro, onde foram selecionadas dez turmas finalistas e premiados as três melhores 

equipes. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Envolvendo mais de 1200 alunos, sendo mil apenas do município de São José/SC, a Feirinha 

de Inovação e Empreendedorismo Mirim trabalhou com crianças nos municípios de Parnaíba/PI, 

Itacaré/BA, Florianópolis/SC, Palhoça/SC e Erechim/RS. As crianças desenvolveram planos onde 
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puderam ser observados avanços nos conceitos e práticas de liderança, trabalho em equipe, 

Educação Fiscal, programação, planejamento dentre outros aspectos. 

Algumas turmas tiveram a possibilidade de realizar oficinas em diferentes espaços público, 

como por exemplo a oficina sobre Liderança, ministrada na Câmara de vereadores de Florianópolis, 

ou a oficina de Planejamento, ministrada na Secretaria Estadual de Segurança Pública de Santa 

Catarina, ou ainda a oficina sobre Inovação e Economia Criativa, ministrada na Associação 

Catarinense de Tecnologia (ACATE). Extrapolar os muros de uma sala de aula para desenvolver as 

atividades relacionadas ao ensino de Empreendedorismo é um dos pontos positivos de uma possível 

prática, não atrelada exclusivamente ao ganho de capital ou a uma “visão neoliberal de mundo”.  

Os grupos vencedores desenvolveram planos que trataram da confecção de um livro 

ilustrado que tratava sobre o ECA, criação de placas educativas para não poluição de praias, horta 

orgânica no pátio do ambiente escolar, casinha ecológica para cachorros com captação de água da 

chuva, feita com embalagens de leite recicladas, dentre outros planos. Acompanhadas pelos 

professores e incentivadas pelos responsáveis, as ações desenvolvidas para as crianças resultaram 

numa bela experiência didática que apontou possibilidades do trabalho da Extensão Universitária 

em proximidade com crianças do Ensino Fundamental. 

CONCLUSÕES 

O ensino de Empreendedorismo nas escolas já é uma realidade em muitos municípios do 

país. Educadores envolvidos neste processo não tiveram formação específica para tratar o tema com 

crianças e ainda necessitam refletir sobre qual forma abordar o tema em sala de aula, uma vez que 

há um paradigma estabelecido, associado este ensino a práticas neoliberais ou, por outro lado, a 

uma formação mais atualizada e alinhada com os anseios da sociedade. Defendemos que não há 

necessidade de vieses extremos para esta prática. Evidentemente há aspectos profissionalizantes 

relacionados ao tema Empreendedorismo não devem ser priorizados quando o público-alvo são 

crianças. Exercitar com as crianças aspectos relacionados à realização de planos, trabalho em 

equipe, liderança, ética, planejamento, inovação, programação, economia criativa, dentre outros 

temas, é uma realidade possível de ser trabalhada. Se interpretada na forma das dez competências 

gerais propostas pela BNCC, a saber: conhecimento, pensamento crítico científico e criativo, 

repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida e argumentação, as 

atividades relacionadas ao Ensino de Empreendedorismo podem se relacionar com todas as 

competências listadas. A Feirinha de Inovação e Empreendedorismo Mirim, desenvolvida 
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idealizada e coordenada por um Programa de Extensão Universitária, apontou caminhos possíveis e 

viáveis, transpassando a crítica simples sobre o ensino de Empreendedorismo atrelada ao ganho de 

Capital e envolvendo valores solidários e de conhecimento, muito além de apenas uma formação 

para a vida. 
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Resumo 

A obrigatoriedade do ensino de Empreendedorismo nas escolas vem tomando forma com base em 
projetos de lei em construção e em leis municipais já em vigor em diferentes cidades do Brasil. O tema 
ensino de Empreendedorismo em espaços educacionais também aparece como pauta de discussão na 
Câmara e no Senado Federal. Há em torno do tema Empreendedorismo, visões distintas, que 
contribuem para o fortalecimento de um paradigma que busca enquadrar o ensino deste tema, ora 
como uma ação educativa de aspecto neoliberal, ora como uma proposta necessária para emancipação 
de indivíduos e capacidade de realização de planos. Em outro aspecto, a recente Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), proposta pelo Ministério da Educação, apresenta o tema Empreendedorismo na 
forma de eixo estruturante de um itinerário formativo para o Ensino Médio. Guiado pelas dez 
competências gerais propostas pela BNCC, este artigo contextualiza a descrição deste paradigma 
apresentando visões distintas sobre o ensino de Empreendedorismo nas escolas e apresenta uma 
possibilidade de trabalho, a partir de uma experiência didática realizada com turmas do primeiro ciclo 
do Ensino Fundamental. Organizada a partir de uma ação de Extensão Universitária, a Feirinha de 
Inovação e Empreendedorismo Mirim, envolveu mais de mil estudantes do Ensino Fundamental e 
trabalhou as competências gerais propostas pela BNCC, ampliando o espaço didático para além dos 
muros escolares.  Evidenciaram-se avanços em muitos aspectos relacionados às competências gerais 
visadas pela BNCC, bem como fragilidades em relação a inexistência de conteúdos curriculares 
específicos relacionados ao tema Empreendedorismo. Observou-se também a falta de formação 
específica sobre o tema no atual quadro docente das escolas envolvidas. Concluiu-se que ações 
didáticas relacionadas ao tema Empreendedorismo, realizadas com turmas do Ensino Fundamental, 
possibilitam reflexões importantes para o desenvolvimento dos educandos. 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Ensino; Extensão; BNCC; Currículo. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino médio integrado (EMI) tem como premissa fundamental a integração de todas as 

dimensões da vida no processo de formação profissional e apresenta em sua base conceitual a 

formação integral do ser humano, em que os conteúdos curriculares da base comum são articulados 

às do núcleo tecnológico, específicas de cada curso. 

Costa (2012) relatou que a efetivação do EMI é um desafio para os docentes por diversos 

motivos, como desconhecimento de seus pressupostos, despreparo e falta de programas de 

formação permanentes e efetivos. Além disso, consideram o EMI apenas como uma estratégia de 

organização curricular, sem compreendê-lo como um projeto político-pedagógico comprometido 

com a formação integral.  A efetivação de uma formação integral passa pela articulação de 

conhecimentos entre as disciplinas do núcleo técnico e as do núcleo comum, pois possibilita aos 

estudantes apreenderem o conhecimento na sua totalidade e na sua relação com o mundo real 

(ARAÚJO & SILVA, 2017). 

A integração entre disciplinas, possibilita estabelecer um diálogo entre diferentes saberes, 

possibilitando ao estudante compreender que as diversas áreas do conhecimento não são isoladas, 

mas possuem relações entre si, oportunizando uma visão ampla e menos segmentada da realidade 

(ANDRADE et al., 2015). Visando contribuir com o trabalho pedagógico nessa perspectiva, foi 

desenvolvido este estudo, que compartilha uma prática educativa pautada na integração e pode ser 

utilizado por diversos professores que desejam realizar uma atividade semelhante.  

O material foi desenvolvido a partir da integração entre as unidades curriculares de História 

e Conservação de Alimentos, que compõem o Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em 

Alimentos, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, Campus Coxim. Para a preparação 

do material foram conduzidas várias reuniões de planejamento com os professores das duas 

unidades curriculares, sendo definido como escopo o conteúdo “Expansão Marítima Comercial 

Europeia”, presente na ementa da unidade curricular de História. A partir do tópico abordado 

buscou-se realizar um recorte com questões acerca da alimentação e conservação dos alimentos 

nesse período, oportunizando aos estudantes conhecerem os usos e significados sociais, culturais, 

econômicos e históricos das técnicas utilizadas para se conservar alimentos, em contraposição à 

perspectiva tecnicista desses saberes.  

A metodologia adotada para o planejamento e a execução das aulas foram os Momentos 

Pedagógicos da Pedagogia Histórico-Crítica, conforme descrito por Gasparin (2012), sendo: 1) 
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Prática Social Inicial, 2) Problematização, 3) Instrumentalização, 4) Catarse e 5) Prática Social 

Final, selecionada pelo entendimento de que as concepções dessa pedagogia vão ao encontro das 

bases que fundamentam o EMI. Para a aplicação do material nas aulas o projeto desenvolvido foi 

submetido e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil. 

PRÁTICA SOCIAL INICIAL 

A prática social inicial é o ponto de partida do trabalho pedagógico, que consiste na vivência 

do conteúdo em suas dimensões mediatas e imediatas que, embora seja comum a professores e 

alunos, é vivenciada de forma diferente por cada um, pois o professor possui uma visão sintética, 

ainda que precária, e o aluno uma compreensão sincrética.  

Unidade de conteúdo: A Conservação de Alimentos no período da Expansão Marítima 

Europeia. 

Objetivo geral: Conhecer a historicidade dos métodos de conservação de alimentos a fim de 

compreendê-los como resultados de processos históricos mediados pelas condições materiais.  

Tópicos do conteúdo e objetivos específicos:  

Tópico 01: O cotidiano nas viagens ultramarinas 

Objetivo específico: Conhecer as dificuldades e problemas enfrentados pelos navegadores 

nas viagens ultramarinas europeias dos séculos XV e XVI. 

Tópico 02: A alimentação e a conservação de alimentos na época das Grandes Navegações. 

Objetivo específico: Compreender a importância da Conservação de Alimentos para a 

época das Grandes Navegações; conhecer hábitos e costumes alimentares e técnicas utilizadas para 

se conservar alimentos em Portugal e Espanha nos séculos XV e XVI. 

Tópico 03: A evolução das técnicas de conservação de alimentos.  

Objetivo específico: Identificar os vários métodos de se conservar alimentos e sua evolução 

desde o período da Expansão Marítima Europeia até os dias atuais. 

Vivência cotidiana: 

• O que os alunos já sabem sobre Expansão Marítima Europeia e conservação de 

alimentos e sua importância para a sociedade? 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2286 

Especiarias, Índias, “descobrimento” do Brasil, metais preciosos, viagens marítimas de 

Portugal e Espanha, aumentar a durabilidade dos alimentos, conservar as características dos 

alimentos, evitar contaminação. 

• O que os alunos gostariam de saber sobre esses conteúdos? 

Quais alimentos eram levados a bordo nas Grandes Navegações? Quais métodos de 

conservação utilizados nas viagens? Quanto tempo durava em média as viagens marítimas? 

PROBLEMATIZAÇÃO  

A Problematização marca a passagem da prática à teoria, dando início efetivamente ao 

trabalho com o conteúdo sistematizado. Trata-se de levantar questões e problemas que precisam ser 

resolvidas a partir da prática social, levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado e os 

conhecimentos fundamentais que devem ser apreendidos. 

Aqui a totalidade sofre uma fragmentação, demonstrando ao estudante que ela é formada por 

várias dimensões interligadas e que o conteúdo pode ser trabalhado sob diferentes aspectos que se 

relacionam. 

Discussão sobre o conteúdo 
Qual a importância da conservação de alimentos para o homem? 

Qual o papel da conservação de alimentos na época das Grandes Navegações? 

Quais as consequências da expansão marítima para nossa sociedade? 

Dimensões do conteúdo a serem trabalhadas 
Conceitual/ Científica: O que foram as Grandes Navegações? O que são técnicas de 

conservação de alimentos? 

Econômica/Social/Histórica: Quais motivos levaram Portugal e Espanha a se lançarem ao 

mar?  

Tecnológica/Geográfica: Quais fatores contribuíram para o sucesso Ibérico? 

Social/Histórica: Como a conservação de alimentos influencia na qualidade de vida? Qual o 

papel da alimentação e da conservação de alimentos na época das Grandes Navegações? 

Histórica: Quais as técnicas de conservação utilizadas na época das Grandes Navegações? 
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INSTRUMENTALIZAÇÃO 

É o processo de apropriação dos instrumentos teóricos e práticos que são necessários à 

solução dos questionamentos e problemas levantados na Problematização. Essa etapa “[…] é o 

caminho pelo qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e 

o recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional” 

(GASPARIN, 2012, p. 51). 

AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Semana 1: 

• Exibição de trecho de 15 minutos do filme “1492 - A Conquista do Paraíso”, de 

1992, do diretor Ridley Scott, por meio do qual é possível compreender um pouco as 

condições do cotidiano das viagens ultramarinas; 

• Divisão da turma em 5 grupos para leitura e discussão do texto “O Brasil na Rota do 

Oriente”, de Mary Del Priore e Renato Venancio; 

• Distribuição dos relatos históricos de viagem (um para cada grupo) para leitura e 

análise; 

• Roda de conversa com a participação de todos os grupos, para socializar os relatos e 

discutir sobre as condições a bordo das viagens; 

• Análise e discussão acerca da relação entre o tempo das viagens e o tempo de 

duração dos alimentos in natura e dos alimentos que utilizam métodos para 

conservação, evidenciando a importância da conservação para a sobrevivência dos 

navegantes. 

Semana 2: 

• Prática de laboratório: salga seca e salga úmida de peixes – a prática tem como 

objetivo possibilitar aos estudantes conhecerem um dos métodos de conservação 

mais importantes do período histórico em estudo, cuja utilização permanece nos dias 

atuais, o que auxilia na compreensão dos usos e significados históricos das técnicas. 

Recursos humanos e materiais 

• Relatos Históricos; 
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• Texto; 

• Vídeo/Filme; 

• Slides; 

• Roteiro e materiais para aula-prática. 

CATARSE 

A Catarse é o momento em que o estudante sistematiza e manifesta aquilo que ele apreendeu 

e incorporou, demonstrando sua nova posição frente os conteúdos e evidenciando a compreensão da 

realidade e a visão da totalidade em grau intelectual mais elevado. 

Síntese mental do estudante 
As Grandes Navegações foram viagens marítimas ocorridas nos séculos XV e XVI quando 

navegadores europeus, principalmente de Portugal e Espanha, lançaram-se ao mar em busca de 

novas terras e novas rotas comerciais para as Índias. Conservação de Alimentos é o conjunto de 

métodos e técnicas utilizados para evitar a deterioração e contaminação dos alimentos, conservando 

suas qualidades (dimensão conceitual/científica). Os principais motivos das Grandes Navegações 

foram a busca por novas terras e o acesso aos produtos das Índias para fins comerciais (dimensões 

econômica/social/histórica). Os fatores que contribuíram para o sucesso ibérico foram a posição 

geográfica de Portugal e Espanha e os avanços tecnológicos de seus navios e sistemas de navegação 

(dimensões tecnológica/geográfica). A conservação de alimentos influencia na qualidade de vida 

das pessoas pois aumenta a durabilidade dos alimentos, evitando doenças alimentares por 

contaminação e preservando sua qualidade e nutrientes. A conservação de alimentos teve um 

importante papel nas Grandes Navegações, pois tanto foi um dos fatores que levaram os 

navegadores a lançarem-se ao mar, uma vez que as especiarias buscadas eram utilizadas para 

conservar alimentos, como auxiliou nas longas viagens, por possibilitar que os mantimentos levados 

a bordo tivessem uma maior durabilidade, contribuindo para a sobrevivência dos viajantes 

(dimensões social/histórica). As principais técnicas de conservação de alimentos utilizadas na época 

eram a salga e a secagem, utilizando sobretudo em carnes e peixes (dimensão histórica).  

Expressão da síntese 
Avaliação por meio de questionário com perguntas abertas sobre as dimensões trabalhadas. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2289 

PRÁTICA SOCIAL FINAL 

Nessa etapa há um retorno à prática social, compreendida agora de maneira sintética pelo 

estudante. É o momento de transpor o conhecimento teórico apreendido para a prática, 

demonstrando o novo uso social dos conteúdos escolares assimilados. Os estudantes listarão suas 

intenções, que traduzem o que o ele deseja fazer com aquela nova aprendizagem, e suas ações, as 

práticas que ele irá intentar para alcançar o que deseja.  

CONCLUSÕES 

De modo geral, a experiência do planejamento conjunto para elaboração do guia possibilitou 

identificar os pontos de integração entre conteúdos das duas disciplinas e estabelecer formas de 

abordá-los, com o objetivo de fornecer ao estudante uma visão mais ampla dos temas trabalhados, 

como tentativa de superação da fragmentação dos saberes e permitindo afirmar a importância do 

planejamento integrado para a efetivação de práticas integradoras, uma vez que pressupõem o 

distanciamento do trabalho pedagógico isolado. 

Trabalhar com a metodologia dos Momentos Pedagógicos da Pedagogia Histórico-Crítica 

significou uma maior aproximação com as bases conceituais do Ensino Médio Integrado, cujas 

ideias em comum giram em torno dos conceitos de politecnia, ominilateralidade e emancipação 

humana, com vistas na transformação social. 

Em relação ao conteúdo das aulas, foi possível aliar a alimentação ao ensino de História, não 
apenas pelo papel central da alimentação na sobrevivência do ser humano, mas também por 
vincular-se a questões sociais, culturais, econômicas, ambientais, religiosas, entre outras, de forma 
diferente em cada sociedade e época. Além disso, isso permite uma maior identificação do 
estudante com a disciplina, uma vez que a alimentação constitui um aspecto comum à realidade de 
qualquer aluno, independentemente de sua classe social ou condição cultural. 
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Resumo 

O Ensino Médio Integrado, que articula ensino técnico e formação básica, requer para sua efetivação 
práticas pedagógicas integradoras orientadas pela ideia de totalidade social, rompendo com o modelo 
tecnicista de reprodução. A integração entre disciplinas, possibilita estabelecer um diálogo entre 
diferentes saberes, possibilitando ao estudante compreender que as diversas áreas do conhecimento não 
são isoladas, mas possuem relações entre si, oportunizando uma visão ampla e menos segmentada da 
realidade. Nesse sentido, os saberes técnicos devem ser tomados em sua historicidade, não apenas 
como procedimentos operacionais, mas como atividades humanas fruto de processos históricos. 
Visando contribuir com o trabalho pedagógico nessa perspectiva, elaborou-se um material textual, em 
formato de guia, composto pelo planejamento de aulas integradas entre a disciplina de História e a 
unidade curricular de Conservação de Alimentos, presentes no currículo do Curso Técnico Integrado 
em Alimentos, utilizando o método dos Momentos Pedagógicos da Pedagogia Histórico-Crítica, sendo: 
1) Prática Social Inicial, 2) Problematização, 3) Instrumentalização, 4) Catarse e 5) Prática Social Final. 
O desenvolvimento dos conteúdos das aulas baseou-se no tema “Expansão Marítima Europeia”, 
devido à importância da conservação de alimentos nesse período histórico. O processo de elaboração 
deu-se de forma colaborativa envolvendo os docentes das duas disciplinas por meio de reuniões de 
planejamento. Foram ministradas aulas em duas turmas do Curso Técnico Integrado em Alimentos 
utilizando o guia didático desenvolvido como referência. De modo geral, foi possível aliar a alimentação 
ao ensino de História permitindo uma maior identificação do estudante com a disciplina, uma vez que 
esta constitui um aspecto comum à realidade de qualquer aluno, independentemente de sua classe social 
ou condição cultural. 

Palavras-chave: Pedagogia histórico-crítica; Integração disciplinar; Ensino de história; Formação 
Integral; Omnilateralidade. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade atual requer que o aluno conheça o que já foi produzido e a escola neste 

contexto necessita guiar o aluno neste acesso ao conhecimento de sua geração e das gerações 

anteriores (Carvalho, 2013).  Na educação atual é notória a necessidade de mudanças nas 

metodologias didáticas, assim o ensino por investigação contribui significativamente na 

aprendizagem dos alunos como afirma (CARVALHO, 2013; SASSERON (2013); CARVALHO, 

2011; ZÔMPERO: LABURÚ, 2011) entre outros. 

O trabalho apresentado nesse artigo, foi realizado com uma turma de sexto ano do Ensino 

Fundamental Anos Finais de uma Escola Municipal na península de Maraú, no sul da Bahia com 

intuito de possibilitar atividades que contemplem o Ensino por investigação. Este tipo de pesquisa 

já foi desenvolvida em outros trabalhos, porém buscamos observar se acontece a Alfabetização 

Cientifica (AC) em realidades diferentes das pesquisas já realizadas em escolas públicas do Ensino 

Fundamental em outros estados por diversos autores, dentre estes Sasseron.  Por meio da escrita de 

uma aluna observaremos os indícios da Alfabetização Cientifica (AC) através da análise dos 

indicadores de AC a partir da aplicação da Sequência de Ensino Investigativa - SEI “cadeia 

alimentar e fotossíntese” contida no livro Investigar e Aprender de Carvalho et al., (2015).  

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: CONCEITOS E FUNDAMENTAÇÃO 

Ao falarmos da palavra “investigação” seu sinônimo no dicionário se apresenta como 

pesquisa de busca e estudo de um tema, assim, esta abordagem possibilita ao aluno a procura pelo 

conhecimento, ou seja, é a mudança necessária na educação onde conhecimento é construído, 

formulado e reformulado e os alunos se tornam atuantes no processo e não puramente 

telespectadores. 

Zômpero et al., (2011) traz a compreensão de autores sobre a Ensino por Investigação como 

Carvalho (2006); Duschl (2009), e concluem que existem características triviais mencionadas pelos 

autores com relação ao Ensino por Investigação, descritas pelo envolvimento dos discentes para 

realizar estas atividades de cunho investigativa. Assim, esta abordagem tem como início a 

problematização que envolve um problema e a busca de soluções para este problema, nesta procura 

os alunos levantam hipóteses, momento em que é possível se verificar o conhecimento prévio dos 

alunos e no decorrer da atividade eles testam estas hipóteses através da busca de informações 

chegando a sua confirmação ou refutação. Neste contexto, o professor ao propor um problema 
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permite que os alunos observem situações que costumam vivenciar no seu cotidiano com um olhar 

diferenciado, e assim construir suas opiniões. 

Capecchi (2013) afirma que “problematizar é formular problemas diferentes daqueles que os 

alunos estão acostumados a elaborar” (p.25).  A autora ainda corrobora com Delizoicov (2001) 

apud Capecchi (2013) acerca da idéia de que o “problematizar” estabelece condições para a 

aprendizagem de conhecimentos novos aos alunos.  

Neste âmbito, devemos criar um ambiente investigativo na sala de aula e o papel do 

professor deve promover as oportunidades que permita ao aluno a busca por respostas, fazendo 

assim a interação entre o aluno e o conhecimento. Neste contexto, Carvalho (2013) descreve que 

uma SEI proporciona ao aluno a construção do conhecimento a partir de informações prévias que o 

mesmo possui.  

Para Carvalho (2013) uma SEI abrange uma seqüência de atividades tendo como início um 

problema, ou seja, a problematização (fase da proposta do problema pela docente), o levantamento 

de hipóteses (a partir do  problema proposto ao alunos) eles devem  atuar sobre os elementos de 

estudo para  testar suas hipóteses e poder assim  resolver o problema, a discussão sobre a resolução 

do problema ( interação discursiva dos alunos que  levaram a resolução do problema) e o  registro 

escrito (etapa da sistematização conhecimento e impressões feita pelos alunos sobre a atividade 

investigativa).  

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA (AC) E OS INDICADORES DE AC 

Segundo Sasseron (2013) para se alfabetizar cientificamente os alunos é necessário 

proporcionar condições para que este aluno tome decisões conscientes sobre sua vida e os 

problemas que a envolvem pertinente ao conhecimento científico. Hurd (1998) apud Lorenzetti et 

al., (2001) apóiam ao dizer que “a alfabetização científica envolve a produção e utilização da 

ciência na vida do homem, provocando mudanças revolucionárias na ciência”.(p.47)   

Sasseron et al.,(2008) retrata que a AC possui eixos estruturantes, o primeiro intitulado 

“compreensão básica de termos, conhecimento e conceitos científicos fundamentais” que se 

relaciona ao entendimento, referem-se a oportunidade de  se trabalhar com os alunos tendo como 

objetivo a estruturação do conhecimento científico para que seja aplicado de maneira eficiente  em  

situações variadas  no seu cotidiano. Já o segundo eixo “compreensão da natureza da ciência e dos 

fatores éticos e políticos que circundam sua pratica” nos faz compreender que a ciência está em 
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constante transformação e que por meio da análise e aquisição de dados, temos a interpelação das 

questões relacionadas as investigações científicas. Assim, Sasseron (2013) afirma que este conjunto 

de novas situações e informações requer uma análise e uma reflexão.  Já o terceiro eixo 

“entendimento das relações existentes entre a ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente” 

envolve o reconhecimento de que muitos fatos da vida e das pessoas perpassam pelas ciências e 

tecnologia, e que é imprescindível uma reflexão acerca de um futuro saudável e sustentável. 

Sasseron (2013) ainda assegura que este eixo demonstra a necessidade de compreensão da 

aplicabilidade dos saberes estabelecidos pelas ciências. 

As autoras relatam que os indicadores de AC são organizados em três grupos:  

1. Raciocínio lógico, o raciocínio proporcional.  

2. Levantamento de hipóteses, testes de hipóteses, justificativa, previsão e explicação. 

3. Seriação de informações, a organização de informações e a classificação de 

informação. 

Este terceiro grupo de indicadores é o que será analisado neste trabalho a partir da aplicação 

da Sequência de Ensino Investigativa– SEI . A análise de indicadores da alfabetização científica 

segundo Carvalho e Sasseron (2008) está no quadro 1. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa, pois segundo Gonzaga 

(2006) pesquisas em educação não pode somente se deter em aspectos quantitativos, porque a 

pesquisa qualitativa “incorpora o que os participantes dizem,  suas experiências, atitudes, crenças, 

pensamentos e reflexões [...]”(p.70).  

O local da pesquisa foi uma sala de aula em uma Escola Municipal da Educação Básica, 

localizada no município de Barra Grande Maraú-BA, tendo como sujeitos da pesquisa 26 alunos do 

sexto ano do Ensino Fundamental Anos Finais. Para o acompanhamento da sequência didática e da 

aprendizagem dos alunos, foi utilizado para a coleta de dados o seguinte instrumento: análise da 

escrita. Oliveira (2005) esclarece que a escrita tem a tendência de ser um instrumento discursivo 

imprescindível para organizar e solidificar o conhecimento.  

Neste trabalho faremos uma análise da escrita do relato de experiência de uma aluna 

elaborado durante a execução do Trabalho de Conclusão de Curso- TCC intitulado: SEQUÊNCIAS 
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DE ENSINO INVESTIGATIVAS E O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA EM 

UMA TURMA DO 6º ANO DE UMA ESCOLA EM MARAÚ-BAHIA no curso de Licenciatura 

em Biologia modalidade Ead   na Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC no ano de 2018, 

Carvalho (2018). A SEI aplicada do trabalho supracitado envolveu “Cadeia alimentar e 

fotossíntese” CARVALHO et al., (2015) no quadro 2, apresentamos a Sequência de Ensino 

Investigativa.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na pesquisa conseguimos várias evidências da AC, no entanto, neste trabalho como é um 

trabalho curto de congresso, só será apresentado um dos relatos que representa a média dos 

registros encontrados na sala de aula. Ao analisarmos a escrita de uma aluna, salientamos que 

utilizamos codinome para preservar a integridade da criança que participou da pesquisa. Para tanto, 

nos apropriamos das categorias propostas por Carvalho e Sasseron (2008) a partir do que elas 

significam conforme o seu relato no quadro 3. 

A aluna Laura apresenta em seu texto considerações de algumas etapas da SEI  

“cadeia alimentar e fotossíntese” Carvalho  et al.,(2015),  visto em seu argumento “Eu 

aprendi que as plantas são produtores” vimos  que a mesma conseguiu assimilar as 

etapas inicias da SEI que culmina na  relação direta da busca das pistas dos  seres 

vivos  com a necessidade de alimento do animal, “cadeia alimentar”. 

Em suas palavras “e precisam da fotossíntese, ou seja, de luz e etc” é perceptível que a 

aluna afirma esta necessidade da planta após a fase do experimento onde assegura que a planta 

precisa de luz como resposta ao problema proposto pela SEI: AS PLANTAS PRECISAM DE LUZ?      

Ao falarmos dos indicadores de AC verificamos no diálogo de Laura a seriação de 

informações ao estabelecer uma ordem nos seus argumentos identificados em sua fala “Eu aprendi 

que as plantas são produtores e precisam da fotossíntese ou seja de luz e etc”  a aluna  organiza sua  

aprendizagem acerca do conteúdo cadeia alimentar e fotossíntese  a partir da aplicação da SEI . 

O indicador organização de informações, que discute sobre o modo como um trabalho foi 

realizado  é observado no argumento “Eu gostei da aula porque sai da sala para vez como é “ por 

fim, verificamos o indicador  classificação de informação,  que é um momento de ordenação dos 

elementos na escrita, na sua escrita “no livro só aparece a imagem e a gente tem que imaginar  

como é e do lado de fora nois vemos como é” . 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho teve por objetivo identificar na escrita de uma aluna indícios da Alfabetização 

Cientifica (AC) por meio da análise dos indicadores de AC a partir da aplicação da Sequência de 

Ensino Investigativa – SEI numa realidade totalmente nova e diferente das pesquisadas. 

Assim, através das evidências percebemos que a AC ocorreu num contexto diferente dos 

pesquisados, observamos que a SEI contribuiu significativamente para a AC, pois esta 

proporcionou a aluna uma aproximação direta com a AC ao notarmos os termos científicos em seu 

texto. Notamos também na análise da escrita elementos da AC, onde a aluna demonstrou indícios de 

ter se aproximado do processo de AC, ao apresentar em seu texto seriação de informações, 

organização de informações e classificação de informações. 

Concluímos que o Ensino por investigação é uma abordagem didática que permite ao aluno 

ampliar seus horizontes na busca do conhecimento, onde o “afirmar” e “duvidar” possibilita a 

investigação e busca por respostas, agindo efetivamente na sua aprendizagem e permitindo a AC 

nas mais diversas realidades e ambientes. 
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ANEXOS  

Quadro 1. Categorias utilizadas para análise dos dados 

Grupo de Indicadores relacionados ao trabalho com os dados obtidos em uma investigação: 
Ações desempenhadas nas tarefas de organizar, classificar e seriar estes dados  

Indicadores deste grupo 
Seriação de Informações Organização de Informações Classificação de 

Informações 
Indicador que não 
necessariamente prevê uma 
ordem a ser estabelecida, mas 
pode ser um rol de dados, uma 
lista de dados trabalhados. Deve 
surgir quando se almeja o 
estabelecimento de bases para a 
ação. 

Ocorre quando se discute sobre o 
modo como um trabalho foi 
realizado. Utilizado quando se busca 
mostrar um arranjo para informações 
novas ou já elencadas anteriormente. 
Pode surgir tanto no início da 
proposição de um tema quanto na 
retomada de uma questão. 

Ocorre quando se busca 
conferir hierarquia às 
informações obtidas. 
Constitui-se em um momento 
de ordenação dos elementos 
com os quais se está 
trabalhando procurando uma 
relação entre eles. 

Fonte: Carvalho e Sasseron (2008) 
 

Quadro 2. Síntese da Sequência de Ensino Investigativa “Cadeia alimentar e fotossíntese” 

Observando como um 
biólogo 

Esta atividade envolve a ida dos alunos a outro espaço fora da sala de 
aula na busca de pistas sobre os seres vivos do local. 

Conversando com a turma È o momento de socialização da atividade anterior na sala de aulas, onde 
os alunos relatam suas concepções da ida a campo. 

É hora de escrever e 
desenhar! 

Os alunos por meio de desenhos devem expor sua aprendizagem. 

Entenda o problema È o momento de socialização da atividade anterior na sala de aulas, onde 
os alunos relatam suas concepções da ida a campo. 

Para saber mais Os alunos por meio de desenhos devem expor sua aprendizagem 
Em RESOLVA O 

PROBLEMA: AS PLANTAS 
PRECISAM DE LUZ? 

Ocorre a discussão das pistas encontradas e da relação destas pistas com 
a existência de um ser vivo naquele local. 

Conversando com a turma Abrange textos para auxiliar no entendimento do aluno, acerca das 
relações alimentares entre os seres vivos 

É hora de escrever e 
desenhar! 

Esta atividade envolve a problematização da SEI, os alunos devem unir 
todas as informações obtidas na busca da resolução deste problema.   

Boxe: uma semana depois, Os alunos devem construir hipóteses e possíveis resultados para a 
resolução do problema, nesta etapa também é exposto a proposta do 
experimento para  a análise do problema. 

Entenda o problema Os alunos terão que escrever suas hipóteses para o problema citado.  
Pense e resolva Nesta atividade que será feita uma semana após a execução do 

experimento, os alunos devem estar em posse de suas anotações 
anteriores, para assim analisar suas hipóteses com os resultados 
alcançados no experimento, devendo confirmar ou s refutar suas 
hipóteses justificando-as. 

Para saber mais: seres vivos 
ameaçados 

Envolve textos para sistematização do conhecimento de todas as 
atividades já feitas até o momento e a relação do problema. 

Vamos pesquisar São atividades para auxiliar na assimilação dos conteúdos. 
Fonte: Livro Investigar e Aprender (Carvalho et al.,2015,p.75) 
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Quadro 3. Análise do registro de Laura 

 
 
 
 

 
Fonte:Dados da pesquisa 

 

 

Resumo 

O presente artigo é um relato de experiência educativa desenvolvida com uma turma de sexto ano do 
Ensino Fundamental Anos Finais de uma escola Municipal da cidade Maraú, estado da Bahia. O 
objetivo do trabalho foi analisar como aplicação de uma SEI contribui  para a AC em contextos 
diferentes das pesquisas já realizadas. Trata-se de um estudo que relaciona Ciências, meio ambiente e 
sociedade através da aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI). Nesse sentido, nos 
basearemos em trabalhos que tratam sobre o Ensino por investigação, Alfabetização cientifica e 
Sequência de Ensino Investigativa (SEI). Para isso, faremos a análise de um texto escrito durante 
aplicação da SEI intitulada “Cadeia alimentar e fotossíntese” contida no livro Investigar e Aprender de 
Carvalho et al.,(2015), este texto foi elaborado na execução do Trabalho   de Conclusão de Curso  da 
autora deste artigo. Assim, concluímos que a SEI possibilita de maneira eficiente a alfabetização 
científica a partir dos indícios do processo de Alfabetização Cientifica, ao observarmos na escrita a 
presença de indicadores de AC. 

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Ensino por Investigação; Sequência de Ensino Investigativa. 

Relato de experiência 
Eu aprendi que as plantas são produtores e precisam da fotossíntese ou  seja de luz e etc. 
Eu gostei da aula porque sai da sala para vez como é no livro só aparece a imagem e a gente tem que 
imaginar  como é e do lado de fora nois vemos como é. 

Atividade: Conclusões sobre a aplicação da SEI – Laura 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos tempo de ataques perversos contra a escola pública, contra seus educadores, contra 

à vida dos trabalhadores. Aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade são os principais alvos 

da sanha da elite brasileira e internacional. São convencidos que a sua existência digna significa 

uma ofensa à reprodução do capital. Reforma trabalhista, reforma da previdência e toda uma agenda 

neoliberal em curso atingem as políticas sociais, econômicas, de Estado e infraestrutura. Na frente 

de tiro dessa política de terra arrasada estão a Educação de Jovens e Adultos e seus sujeitos sociais, 

pois esta é a posição histórica que ocupam na ordem do poder. Entretanto, nosso patrono nos 

ensinou que o mundo não é. O mundo está sendo. No reconhecimento da escrita da política e da 

história há todo um repertório de luta e resistência que persiste em afirmar a existência da EJA. 

Nossa intenção é exatamente trazer para o centro da atenção a ação de seus educadores a partir da 

articulação de autores do campo do currículo e Paulo Freire.  

O currículo é uma prática modelada através de processos multifacetados na qual se inter-

afetam ações diversas (SACRISTÁN, 2017). Essa afirmação supõe reconhecer que todos que 

participam das práticas curriculares são sujeitos ativos e não meros objetos afetados de forma 

uniforme por certa configuração institucionalizada. Tal assunção, por conseguinte, sustenta a defesa 

e o entendimento da centralidade que os educadores ocupam na produção desse objeto complexo. 

Portanto, do valor heurístico que envolve buscar entender como os professores de ciências modelam 

o currículo em sua ação profissional na Educação de Jovens e Adultos. Essa é a problemática que se 

ocupa esse texto e que marca o desenvolvimento da pesquisa "X"1. Interessada em compreender os 

percursos curriculares que educadoras realizam diante do desafio que é a EJA, a pesquisa ocupa-se 

em investigar o trabalho curricular de professores atuantes na rede municipal de X. Apoiada em 

Sacristán, Arroyo e Freire, as entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa são interpretadas de 

forma a afirmar o currículo como um território de disputa dinâmico e complexo. Lugar da 

conformidade, mas também da resistência. 

CURRÍCULO: UMA ARENA DE INTERSECÇÃO DE PRÁTICAS DIVERSAS 

Definir os conteúdos e as práticas que irão frequentar as aulas de ciências da EJA é parte do 

trabalho curricular realizado pelos educadores. O que e como os professores selecionam? No bojo 

 
1 A pesquisa realizada desde 2016 e em vias de finalização foi financiada pela FAPEMIG.  
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do trabalho curricular, os saberes e as práticas elencados são organizados e mediados de forma a 

atender as especificidades dos educandos e os objetivos educacionais definidos para a modalidade. 

Como os professores graduam, organizam e os distribuem? É no trabalho curricular que 

acontecem ênfases e omissões, definidas por critérios de validação específicos, que legitimam ou 

desligitimam os saberes e as práticas escolares na modalidade. O que afirma existência e o que se 

cala no plano das construções curriculares? Tais questionamento testemunham a adesão teórica da 

pesquisa ao campo das teorias críticas do currículo. Se dão graças ao entendimento do currículo 

como algo configurado em meio às relações sociais desiguais e assimétricas próprias do modo de 

produção capitalista.  

O currículo é uma operação de poder e não um documento natural, ahistórico e neutro que 

institui um ideal de ser. É por intermédio da perspectiva crítica que qualidades evocadas ao 

currículo como ideal, mínimo, fundamental, melhor, comum, básico são contundentemente 

atingidas. Assim, o currículo como território de disputa (ARROYO, 2011), que se desenha na 

definição de um conjunto particular de ênfases e omissões, é uma opção historicamente situada e 

realizada em torno de uma trama de poder que transcende o fazer e a vontade imediata da sala de 

aula.  

O currículo é multiafetado, portanto, a prática curricular dos educadores multicondicionada. 

Nessa linha, para entender as práticas curriculares dos educadores de ciências da EJA acionamos, 

em Sacristán, a noção de que o currículo faz parte, na realidade, de múltiplos tipos de práticas que 

não podem reduzir-se unicamente à prática pedagógica de ensino; ações que são de ordem política, 

administrativa, de supervisão, de produção de meios, de criação intelectual, de avaliação, etc., e 

que, enquanto são subsistemas em parte autônomos e em parte interdependentes, geram forças 

diversas que incidem na ação pedagógica (2017, p.22) 

Nesse ensaio destacamos alguns aspectos que se referem ao subsistema político-

administrativo e ao subsistema técnico pedagógico. O primeiro aspecto refere-se à natureza dos 

contratos de trabalho dos educadores que atuam no município de X. Quase a totalidade possui 

contrato temporário com a prefeitura, já que não há lotação para a EJA. Esse sistema faz com que 

não haja garantia da permanência do docente na mesma escola findo o tempo de seu contrato. Isso 

gera grande rotatividade dos educadores entre as escolas da EJA, o que compromete o sentido de 

pertencimento à comunidade escolar e a construção coletiva de ações de médio e longo prazo. 

Ao lado desse aspecto, a distribuição da carga horária em poucos dias na escola contribui 

para que esse profissional raramente encontre espaços e tempos coletivos para tratar das questões 
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especificas da modalidade. O sentido que as professoras falam é de um trabalho individual. 

Reuniões pedagógicas próprias para EJA, inusual e o trabalho com colegas de outras áreas de 

conhecimento, difícil. 

No âmbito do subsistema técnico pedagógico, as experiências formativas especificas para a 

EJA dos professores de X confirmam o cenário nacional. Praticamente a maioria dos docentes não 

teve qualquer experiência formativa centrada na modalidade. A formação se dá em serviço e essa é 

uma consideração importante para entender os movimentos que os mesmos fazem no trabalho de 

construção curricular ao longo de sua trajetória na modalidade. No caso da maior parte dos 

professores entrevistados na pesquisa, suas vivências formativas não são evocadas como centrais 

para enfrentar os desafios de construir o currículo. Em geral, é sublinhado o caráter cientifizado da 

formação, centrada na aquisição dos saberes disciplinares da Biologia. Para alguns professores o 

estágio e a oportunidade de ir para a escola básica se configuram como o momento mais profícuo de 

sua formação, no sentido de afirmar a autoria do trabalho docente. Tal lacuna, quanto a discussões 

que se referem à modalidade, faz com que a formação para atuar com educador na EJA se dê em 

serviço. 

ENTRE O CURRÍCULO PRESCRITO E OS EDUCANDOS DA EJA: UMA REORIENTAÇÃO 

TENSIONADA 

Não é incomum os professores reconhecerem que suas primeiras experiências de docência 

na EJA foram marcadas por uma preocupação mais centrada nos conteúdos prescritos muito 

identificados com o ensino dito regular. O termo que Arroyo (2011) evoca para essa identidade 

profissional é de professor aulista. Aquele dedicado a passar matéria a tempo completo. Isto é, sem 

outras atividades que desvirtue dessa função sagrada nos tempos de aula. Para o autor, uma 

exigência totalitária dirigida aos professores respaldada em uma concepção conteudista do 

currículo. Um currículo que trata de temas exotéricos às trajetórias forjadas na instabilidade, 

incerteza e vulnerabilidades dos alunos populares que frequentam a escola da EJA. 

Ao aprofundarem suas vivencias profissionais na EJA, os educadores reconhecem que essa 

adesão a determinados conteúdos sacralizados no âmbito da disciplina escolar dificulta seu trabalho, 

a relação com os educandos e as aprendizagens. No curso da ação pedagógica, os educadores 

percebem que se aproximar dos educandos é algo central para que a ação pedagógica se realize, 

inclusive para garantir sua presença e progressão nos estudos. A maior parte dos entrevistados faz 

um movimento conflitivo, tensionado e dilemático dos conteúdos para os educandos. Por isso que 
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na EJA a profissionalidade docente é fortemente questionada e pode significar tanto uma 

experiência frustrante e tensionada, como uma experiência de realização profissional. 

“Onde foi parar a biologia?”, questiona uma professora. Sacristán (2017) nos ajuda a 

problematizar esse tensionamento ao associar a profissionalidade docente ao currículo. O currículo 

com suas determinadas versões de saber considerados ideais é lugar de identificação profissional. O 

professor não é apenas um professor. É professor de ...ciências. Um enorme investimento formativo 

foi dedicado à apropriação de saberes científicos referentes à biologia, muitas vezes sem 

problematizar as distinções epistemológicas que há entre os saberes científicos e escolares. Com 

base na noção de conhecimento escolar (LOPES, 1999), entretanto, reconhece-se que a biologia 

escolar não é o reflexo termo a termo do conhecimento científico em biologia. O reconhecimento da 

natureza singular e própria do conhecimento escolar não é um demérito. Testemunha sua 

complexidade e a complexidade que envolve o ato educativo. Assim, a profissionalidade aulista, 

que põe em colisão conteúdos prescritos e alunos, é afetada no cotidiano das aulas da EJA e no 

convívio com seus educandos. O professor passa a perceber que precisa fazer outros arranjos 

curriculares e se aproximar dos educandos. As falas abaixo da professora Fátima testemunham esse 

movimento. 

É complicado, bem complicado. Ciclo de Krebs, por exemplo, eu falo: "gente, é para gerar 

energia". “Energia para que professora?”.  "Para tudo. Para você levantar, para você abrir o olho, 

para você falar, para você namorar". “Ah professora!”. "Para tudo você precisa de energia e essa 

energia passa pelo ciclo de Krebs. Aí ele que vai produzir lá os pacotinhos de ATP e tal". Tento 

sempre buscar para o cotidiano. Sempre buscar para o que acontece com eles. Para que eles possam 

visualizar e fazer aquele link no que eu estou falando com o que acontece, para formar alguma coisa 

positiva. 

X:Não sei se você concorda comigo, de uma certa forma também deixar de lado 

muitas das coisas do ciclo de Krebs que a gente estudou. 

Fátima: Uhum. NADH, FADH! Deixa para lá. Eu deixo de lado mesmo. Deixo porque 

não vai acrescentar para eles. Não vai fazer diferença. Eles vão sair dali e vão ter 

esquecido tudo que eu falei. Não vão procurar saber. Então, assim não perco tempo. 

X: E isso é tranquilo para você? 

Fátima: É. 

X: Sempre foi assim? 
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Fátima: Não. No início, não. No início eu ficava muito presa a dar matéria toda 

certinha, cronometrado aquilo ali. Não isso aqui é importante. Depois o tempo vai 

passando, você vai caindo a ficha. Para quê que é importante? Até que um dia um 

chega para você e fala: "professora, porque que eu quero saber isso? O que é que isso 

vai mudar minha vida?". E você vai responder o que?. "Se você não souber o ciclo de 

Krebs, você vai morrer. Realmente não serve para nada. O que serve para você saber é 

que vai gerar energia para o teu corpo. Isso é interessante você saber". “Ah, não isso 

eu já sei”. Então, beleza. Se na prova eu botar isso professora? Pode botar que eu te 

dou 10. Então, isso é importante para mim. 

X: Essa Fátima que foi mudando, como é que ela foi mudando? 

Fátima: Com as pancadas. De você pegar uma prova e ver que você perdeu seu tempo 

ali. Você falou, falou, falou e se bobear nem as paredes te ouviram. Então, porque que 

eu estou ali falando? 

X: Ah, mas a culpa é do aluno que não quer nada? (sarcasmo). 

Fátima: Não, não é a culpa. É sua que não despertou interesse deles. Claro que tem 

alunos que realmente não querem nada. Você pode virar cambalhota, arrancar a roupa, 

que ele não vai nem te olhar. Mas a maioria não é assim. Principalmente na EJA. A 

EJA não é assim. Se você não conseguiu nada, nenhuma prova, nem uma conversa 

informal, se você viu que tudo que você falou... se você não atingiu nada, então, que 

professora é você? Entendeu? Para trabalhar com EJA é importante a gente ser bem 

próximo aos alunos. Bem próximo mesmo, porque não vai, se você não estreitar os 

laços com eles. Se você não mostrar para eles que você está ali do lado deles, que não 

tem um muro entre você/professor e eles/alunos, que aqui não tem um muro entre a 

gente, que nós estamos ali para trocar informações. 

Confiança, respeito, diálogo precisam ser conquistados e toda a aula depende desse trabalho. 

Uma exigência que reposiciona os conteúdos no curso do ato educativo. Mas porque é importante 

se aproximar dos educandos? As falas das professoras sugerem três razões. Aproximar-se do aluno 

é importante para atiçar no educando o interesse para as ciências. O interesse discente é um critério 

de validação evocada por todos os docentes no processo de seleção curricular. Saúde e meio 

ambiente são temas regularmente selecionados na intenção de motivar tal interesse. 

Todavia, o reconhecimento dado ao interesse do aluno não significa que de forma 

hegemônica o mesmo centraliza as escolhas curriculares. Os saberes relacionados diretamente ao 

interesse dos educandos disputam legitimidade com os conhecimentos instituídos no contexto da 
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disciplina escolar. Isto é, há o movimento declarado e praticado de considerar os saberes de vida e 

existência dos alunos, mas a análise sugere que esses geralmente não reconfiguram de forma radical 

o currículo na EJA. Por exemplo, verminoses, reprodução humana e métodos contraceptivos são, 

segundo os professores, costumeiramente trabalhados. Temas comuns ao currículo de ciências do 

ensino dito regular. Mover-se para fora do terreno familiar e naturalizado que a disciplina escolar 

tradicionalmente elege como legitimo é algo complexo. 

Essa complexidade relaciona-se, entre muitos outros aspectos, com a segunda motivação que 

impele o docente a se aproximar de seus educandos: o diálogo. O diálogo é uma estratégia 

perseguida no trabalho curricular, não está dado. Pelo contrário, é processual e tenso, pois há uma 

cultura do silêncio que marca os sujeitos da EJA. A centralidade dada aos conteúdos da área 

disciplinar no contexto da formação inicial e no desenho rígido das disciplinas escolares impõe um 

silêncio acerca dos saberes dos educandos e inclusive dos educadores no terreno do currículo. 

A pedagogia voltada para a transmissão da palavra oca ao invés da educação libertária que 

fale dos homens e das mulheres no e com o mundo também afirma essa cultura. Isso porque a 

educação bancária age no sentido de produzir determinadas condutas, “desinteresse; conversas 

paralelas, relação de recepção e exterioridade com o saber; valorização de práticas de memorização; 

avaliação como moeda de troca para o engajamento” (FREIRE, 2017, p.83). Em suma, é 

antidialógica. Por fim, o silêncio se institui ainda, porque nem sempre os sujeitos sociais da EJA se 

reconhecem como vítimas da ordem opressora. Essa é uma estratégia dos opressores para a 

continuidade de seu poder e hegemonia: manter silenciadas a condição de trabalhador, comum ao 

professor e ao aluno da EJA; as vivencias desumanas no transporte público lotado; o atendimento 

sucateado no sistema público de saúde; as experiências comuns na escola pública. Por essa conta 

que Paulo Freire (2017, p.190) afirma: “O que interessa ao poder opressor é enfraquecer os 

oprimidos mais do que já estão, ilhando-os, criando e aprofundando cisões entre eles, através de 

uma gama variada de métodos e processos”. 

O terceiro motivo que faz com que os educadores da EJA alterem suas práticas curriculares 

é a necessidade de enfrentar a autodesvalia própria da maior parte de seus alunos. Sua condição de 

oprimidos faz com que introjetem as visões que deles tem os opressores (FREIRE, 2017). Por isso, 

é necessário estabelecer uma relação de estreitamento e confiança. Os educadores chegam mesmo 

afirmar que é preciso fazer com que seus educandos se sintam seguros em suas aulas para que 

possam afirmar “Sim, você pode. Sim, você consegue”. Palavras com conteúdos de gestos que 

intencionam afirmar a humanidade daqueles marcados por trajetórias de vida e escolares tão 
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conturbadas. Um movimento tensionado de deslocamento de conteúdos, aparentemente neutros, 

para a vida que se afirma na privação de direitos. A fala de Paula bem resume o debate: 

Na primeira semana de aula eu estava com uma raiva dele. Ele ficava atrapalhando minha 

aula, atentando, mas é por causa disso. Eu mandava os meninos lerem e ele não sabia ler, era uma 

forma de escape se fazer de casca grossa. Ele não sabia ler. Olha como que ele não sofria? Aí teve 

um dia que eu fiquei tão triste. Eu estava fazendo chamada e estava ouvindo o papo dele. Ele ia sair 

para pegar o ônibus novo, que tinha mudado as linhas lá em Igrejinha. Mudaram as linhas e ele 

estava todo empolgado que ele ia usar o ônibus novo que tinha wiffi. Todo empolgado. Parecia que 

ele ia fazer uma viagem para Europa, porque ele ia andar no ônibus novo. Olha, como é triste. A 

gente fica achando que aquele menino está ali porque ele é mal educado, porque ele não quer nada 

com nada, mas vai olhar a história dele, o que esse menino passou, como ele foi privado de muitas 

coisas. Imagina o menino empolgado porque ia andar no ônibus novo, nunca foi no centro de X, 

que condição que ele vai ter? 

X: Aí a biologia assume outro lugar, né?! 

Paula: Sim, assume outro lugar. Eu vou ensinar para esse menino átomo? O que vai 

servir o átomo para uma pessoa que não sabe ler? 

Diante da centralidade que os educandos passam a ocupar no trabalho curricular, os 

docentes são provocados a questionar: qual biologia trabalhar na Educação de Jovens e Adultos?  
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Resumo 

Esse texto se realiza no recorte de uma pesquisa mais ampla que busca compreender o processo de 
construção curricular efetuado por educadores de ciências na Educação de Jovens e Adultos. Como 
ensaio analítico aciona autores do campo da teoria crítica, como Gimeno Sacristán, e as contribuições 
do pensamento de Paulo Freire para compreender o trabalho curricular desenvolvido na modalidade. A 
interpretação focaliza o movimento tensionado que educadores, atuantes na rede municipal de ensino 
de X, procuram realizar entre conteúdos prescritos tradicionalmente estabilizados no interior da 
disciplina escolar ciências para seus educandos. Segundo os educadores, a formação lacunar no que toca 
o debate específico acerca da EJA, ao lado da centralidade dada aos conteúdos científicos da área de 
referência, influenciam sua ação inicial na modalidade, mais centrada nos conteúdos prescritos. São suas 
vivências cotidianas com os educandos concretos da EJA e a escuta de suas vidas forjadas na 
instabilidade e na privação de direitos, imposta pela prática profissional, que os educadores procuram 
produzir currículos mais afinados às vivências, saberes e interesses dos alunos. Para os educadores esse 
deslocamento é necessário para motivar o interesse no conhecimento escolar em ciências, buscar 
promover o diálogo e enfrentar o sentido de autodesvalia próprio de grande parte dos educandos da 
EJA. Todavia, não é um movimento simples já que significa produzir eleições curriculares acerca da 
Biologia distantes daquilo do que é experimentado na formação inicial e no currículo prescrito no 
ensino dito regular. A EJA irremediavelmente contesta um ideal de Biologia e exige ao professor um 
reposicionamento conflituoso em relação ao currículo, que em alguns casos coloca em crise sua 
identidade profissional como professor de ciências. 

Palavras-chave: EJA; Currículo; Paulo Freire; Educação em Ciências. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse texto, investigamos os procedimentos discursivos através dos quais se constituíram as 

disciplinas escolares Estudos Sociais - no Brasil, durante o período entre as décadas de 1930 e 1970 

- e Estudo do Meio -  na Angola, durante a redemocratização na década de 1990 e início dos anos 

2000 - e que têm como efeito a fabricação dos sujeitos escolares da educação básica em ambos 

países no tempo presente. Tais procedimentos, como entendidos por Thomas Popkewitz (2001) são 

nomeados como ‘alquimia das disciplinas escolares’. Em específico, nos interessamos por como 

estes processos alquímicos escolares operaram a regulação dos sujeitos escolares, as especificidades 

desses movimentos, e como interfacearam com discursos de democracia no campo da Educação. No 

diálogo com Michel Foucault (1975, 1995, 2015) e alguns de seus interlocutores no campo da 

História do Currículo e das Disciplinas - em especial Thomas Popkewitz (2001, 2007) lançamos 

mão de uma abordagem discursiva ([REFERÊNCIA DO GRUPO]) sendo desenvolvida pelo 

[NOME DO GRUPO]. 

LENTES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA PENSAR A HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS 

ESCOLARES 

Neste referencial teórico, uma relação causal entre diferentes acontecimentos históricos ou a 

busca por eventos fundantes para explicar objetos sobre os quais nos debruçamos deixa de fazer 

sentido. Com isso em mente, nossa preocupação neste trabalho se distanciou de tentar articular uma 

relação de similitude, cronológica ou espacial, entre os diferentes momentos, o brasileiro e o 

angolano; antes disso, buscamos entender como certos enunciados puderam ser produzidos ao invés 

de outros sobre ‘Democracia’ nas formações discursivas (FOUCAULT, 2015, p.46) educacionais. 

Os conceitos de alquimia das disciplinas escolares e de fabricação de tipos de sujeitos nos ajudam a 

delinear nossos objetos e objetivos.  

Diferente de uma noção de procedimento formal de transformação do saber acadêmico-

científico em um saber didatizado, a alquimia das disciplinas escolares é um processo que está 

simultaneamente inscrito e é engrenagem importante das lógicas que organizam a escolarização e o 

espaço escolar. A alquimia das disciplinas escolares é “também uma alquimia da criança. Uma 

ordem artificial é criada para distribuir desigualmente a elegibilidade para a participação e a ação” 

(POPKEWITZ, 2001, p.106). um conceito que acompanha este de alquimia é o de fabricação de 

tipos de sujeitos, ou seja, a partir de sistemas de pensamento (POPKEWITZ, 2007) que procuram 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2310 

interpretar o mundo criam-se padrões de normalidade que, a partir de gestos duplos, afirmam uma 

inclusão que reafirmam também as diferenças, através de distinções entre o que é e o que não é 

pertencente àquela normalidade. A alquimia das matérias escolares está inscrita nos sistemas de 

pensamento que operam essas fabricações nos sujeitos da escola. 

Nesse sentido, a aproximação que construímos entre a disciplina Estudos Sociais no Brasil 

entre as décadas de 1930 e 1970, e a disciplina Estudo do Meio na Angola a partir de 2001 é 

realizada a partir dos enunciados sobre o mesmo objeto discursivo (FOUCAULT, 2015),  a 

“educação democrática”; a partir do tipo de sujeito sendo fabricado, o “sujeito democrático”. É com 

essas considerações teórico-metodológicas que lançamos um olhar analítico sobre as disciplinas 

escolares Estudo do Meio na Angola nos anos 2000, e os Estudos Sociais no Brasil entre as décadas 

de 1930 e 1970. 

ESTUDO DO MEIO NA ANGOLA: SOBRE QUAL ‘DEMOCRACIA’ ESTÁ FALANDO? 

Para pensar sobre a configuração da disciplina Estudo do Meio, é necessário pensar no 

contexto das reformas educativas que seguiram o processo de democratização que ocorreu em 

Angola após um longo período de guerra civil e pela vigência de um regime monopartidário de 

orientação Marxista-Leninista entre 1975 e 1991. Essa conjuntura levou a distintas mudanças por 

parte do estado Angolano, através do Ministério da Educação (MED): o país, que tinha uma 

economia centralizada, adotou uma economia de mercado, produzindo-se assim discursivamente a 

demanda por preparar cidadãos para as novas exigências e desafios do século XXI. A legislação 

promulgada em 31 de dezembro de 2001 designada por Lei de Bases do Sistema Educativo nº13/01 

trouxe grandes modificações ao sistema de ensino, que incluíram novas divisões dos níveis de 

ensino, alterações no sistema de avaliação dos alunos, criação de novas disciplinas e reformulação 

dos conteúdos curriculares. O objetivo enunciado de promover o desenvolvimento da consciência 

pessoal dos indivíduos em geral e a jovem geração em particular, organizou uma educação de 

caráter universal pelo que, sem qualquer distinção, todos os cidadãos angolanos têm iguais direitos 

no acesso, na frequência aos diversos níveis de ensino e de participação na resolução dos seus 

problemas.  

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, está no seu artigo nº 18, define os 

objetivos do Ensino Primário como sendo os seguintes: a) Desenvolver e aperfeiçoar no aluno o 

domínio da comunicação e da expressão. b) Aperfeiçoar hábitos e atitudes tendentes à socialização. 

c) Proporcionar conhecimentos e capacidades de desenvolvimento das faculdades mentais. d) 
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Estimular o espírito estético com vista ao desenvolvimento da criação artística. e) Garantir a prática 

sistemática de educação física e de actividades gimnodesportivas para o aperfeiçoamento das 

habilidades psicomotoras. Nesta reforma também entrou em vigor a monodocência para o Ensino 

Primário, ou seja, visando que esta etapa seja unificada e unitária, o docente deve ser polivalente, 

preparado para lecionar todas as disciplinas que constituem o currículo deste nível. 

Para o ensino primário, foi definido um conjunto de nove disciplinas consideradas, segundo 

os peritos do MED e do INIDE (Ministério da Educação e Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento da Educação, respectivamente), fundamentais para o desenvolvimento 

harmonioso da sociedade: Estudo do Meio, Educação Moral e Cívica, Educação Visual e Plástica, 

Educação Musical, Educação Laboral. A disciplina do Estudo do Meio surge como fruto da reforma 

acima mencionada no ensino primário de Angola ministrada nos primeiros quatro anos de 

escolaridade dos 6 a 10 de idade, em substituição da disciplina de Ciências da Naturezas, buscando 

“desenvolver nos alunos as capacidades de observação e relacionamento e favorecer a sua 

integração social” e tendo “como objetivo iniciar a criança no conhecimento sistematizado do 

ambiente que a rodeia” (INIDE, 2007). É apresentada como uma área para o qual concorrem 

conceitos de várias disciplinas científicas como a História, a Geografia, Psicologia, Antropologia, 

as Ecologia, a Etnologia e a Biologia e ainda aspectos que têm a ver com a Moral e o Civismo, 

procurando assim contribuir para a compreensão progressiva das inter-relações entre a Natureza e a 

sociedade. Entre outros objetivos do Estudo do Meio, destaca-se o desenvolvimento de “alguns 

processos simples de reconhecimento da realidade envolvente (observar, descrever, formular 

problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar, verificar) assumindo uma atitude de permanente 

pesquisa e experimentação” (INIDE, 2007). A partir desta leitura, propusemos possíveis 

articulações com as regularidades discursivas da disciplina Estudos Sociais no contexto brasileiro, 

entre os anos de 1946 e 1964. 

ESTUDOS SOCIAIS NO BRASIL EM TEMPOS DE DEMOCRACIA:  

Quando examinamos os discursos daqueles que têm marcado a trajetória da implantação dos 

Estudos Sociais nas escolas brasileiras, percebemos que há um discurso sendo elaborado por volta 

de 1930 que se repete, voltado elaboração de uma sociedade harmônica e equilibrada, sem 

divergências e conflitos, resultante da contribuição igualitária de indivíduos. Entre as décadas de 

1940 e 1960, a disciplina foi uma das mediadoras fundamentais na concretização do projeto social 

referido (NADAI, 1988); entretanto, isto não ocorreu de imediato e nem ganhou a totalidade da 
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escola e da sociedade civil. Para contingencialmente delinear os discursos acerca dos Estudos 

Sociais no período contemplado, analisamos o livro ‘Introdução Metodológica aos Estudos Sociais’, 

obra originalmente publicada em 1957 por Carlos Delgado de Carvalho, figura importante no 

movimento da Escola Nova. 

O manual didático traz a afirmação da necessidade do envolvimento da escola com a vida 

social, criticando a distância entre ambas e entendendo que uma democracia moderna não poderia 

desinteressar-se da vida social e do ambiente em que se desenrolava. Os objetivos articulados que a 

Educação propõe por meio dos Estudos Sociais, neste manual didático, foram reunidos em um 

conjunto suscinto de características: 1 – Conhecer e compreender os conceitos sociais e os valores 

das instituições; 2 – Desenvolver, no indivíduo, a capacidade de estudar, ler e interpretar, com senso 

crítico, o que leu, ouviu ou viu; 3 – Despertar a personalidade do educando, desenvolvendo seus 

interesses culturais e seu senso de responsabilidade; 4 – Integrar o indivíduo na sociedade 

democrática em que deve viver, promovendo sua cooperação como bom cidadão; 5 – Compreender 

a interdependência das Nações no mundo moderno, respeitando as funções particulares dos 

diferentes grupos e contribuindo à compreensão internacional (CARVALHO, 1957, p. 65). 

A disciplina escolar Estudos Sociais proposta no documento organiza o ensino a partir de 

conteúdos de diferentes campos epistemológicos, elencando entre eles a História, a Economia, a 

Sociologia, a Política, a Geografia Humana e a Antropologia (CARVALHO, 1957, p. 14). A 

escolha de organização da disciplina deste modo traduz-se em uma postura epistemológica de 

compreender as ciências sociais como una, a partir de uma crença teleológica da Modernidade 

(TENORIO, 2009, p.487) de que o conjunto dos conhecimentos das ciências sociais 

satisfatoriamente produziria ferramentas para interpretar, sistematizar, até certo ponto prever e, 

assim, administrar a sociedade em direção ao progresso. Estes campos seriam todos ensinados, sob 

a égide dos Estudos Sociais, por um único profissional docente, polivalente. 

Tal feição se se corporifica na formulação explícita do objetivo de “estruturar atitudes” 

necessárias em uma sociedade democrática (CARVALHO, 1957, p. 74). Tal análise nos permitiu 

perceber certos contornos para o ‘sujeito democrático’ fabricado pelos Estudos Sociais no Brasil 

entre 1946 e 1964, com semelhanças e diferenças possíveis de serem articuladas ao ‘sujeito 

democrático’ fabricado pelo Estudo do Meio na Angola a partir das reformas educacionais que se 

deram a partir da década de 1990. 
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CONCLUSÕES: ENUNCIADOS E SUJEITOS DEMOCRÁTICOS 

Ainda que perifericamente, é possível observar como certas teses culturais - sobre as 

características afetivas da infância, sobre a necessidade de constante supervisão e análise para o 

ensino, sobre estratificações cognitivas e psicológicas no planejamento da aprendizagem - 

atravessam as proposições feitas no texto da reforma curricular articulada pela Lei de Bases do 

Sistema Educativo nº13/01 no contexto angolano, acerca da monodocência, o papel do professor e 

os processos de ensino/aprendizagem para a criança. Estes discursos, objetivos e teses culturais, 

através da alquimia das disciplinas escolares (POPKEWITZ, 2001), inscrevem na disciplina Estudo 

do Meio um projeto de cidadão e sociedade: a preocupação com a inserção do cidadão no mercado 

de trabalho capitalista, a valorização de uma integração à convivência harmoniosa em sociedade, 

uma atitude de permanente pesquisa e experimentação que equipe o indivíduo com autonomia e 

agência, que dialoga com uma interface informada com o meio que os cerca. 

Os contornos democráticos dos Estudos Sociais no Brasil entre os anos de 1946 e 1964, por 

outro lado, delineiam a intenção de formação de um sujeito eminentemente ‘moderno’, no sentido 

teleológico da palavra (TENÓRIO, 2009), através do qual a confiança na ciência – e na formação 

do cidadão cientificamente capaz através da escola – iria inevitavalmente resultar no progresso que, 

para o movimento escolanovista, estava associado a noção de uma sociedade mais democrática. A 

estruturação atitudinal foi um outro traço discursivo importante, que produziu práticas de avaliação 

pontuais e contínuas, não apenas sobre as capacidades cognitivas dos estudantes, seu domínio dos 

conhecimentos das ciências sociais, mas também de como estes se comportavam em sala de aula, 

sendo as duas coisas consideradas de igual importância na formação da criança com ideais 

democráticos. 

É possível identificar algumas características superficialmente similares entre Estudos 

Sociais no contexto brasileiro, e Estudo do Meio na Angola: a finalidade desse tipo de ensino era a 

formação cidadã em uma sociedade democrática, o desenvolvimento das habilidades sociais 

julgadas necessárias para um determinado tipo de convívio, tendo como seu enfoque os tipos de 

pessoas que se pretende formar, as ações entre elas, suas relações com o meio social e físico, a 

intersecção de diversas disciplinas científicas e a docência polivalente enquanto modalidade 

preferencial. Estas reflexões são importantes para pensar como determinadas práticas discursivas 

referentes à democracia influenciaram, enquanto dispositivos reguladores, nos ideais de educação, 

professores e alunos no âmbito da educação básica em momentos de democratização de cada 

momento sócio-histórico; o outro lado desta moeda, a partir do conceito de duplo gesto 
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(POPKEWITZ, 2001), são as exclusões que as proposições de inclusão nestes discursos 

democráticos também produziram na fabricação de sujeitos escolares: os comportamentos e sujeitos 

que fogem das expectativas sociais são assumidos como fora da norma, necessitando de correção, 

fabricando-os como o Outro do sujeito escolar idealizado.  

A abordagem discursiva sendo elaborada conjuntamente pelo  [NOME DO GRUPO] nos 

permite historicizar as disciplinas escolares e os efeitos de subjetivação que produz, ou seja, não 

almeja buscar por supostas origens e evoluções de conceitos e saberes, mas indicar caminhos para 

interpelar as condições sócio-históricas de emergência dos objetos do presente e como estes 

recebem plausibilidade, por meio de diferentes práticas históricas, enquanto jeitos de dizer a 

verdade. 
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Resumo 

Nesse texto, investigamos os procedimentos discursivos através dos quais se constituíram as disciplinas 
escolares Estudos Sociais - no Brasil, durante o período entre as décadas de 1930 e 1970 - e Estudo do 
Meio -  na Angola, durante a redemocratização na década de 1990 e início dos anos 2000 - e que têm 
como efeito a fabricação dos sujeitos escolares da educação básica em ambos países no tempo presente. 
Tais procedimentos, como entendidos por Thomas Popkewitz (2001) são nomeados como ‘alquimia 
das disciplinas escolares’. Em específico, nos interessamos por como estes processos alquímicos 
escolares operaram a regulação dos sujeitos escolares, as especificidades desses movimentos, e como 
interfacearam com discursos de democracia no campo da Educação. A escolha pela aproximação aos 
discursos de democracia em ambos os casos devido ao contexto sócio-histórico no qual as disciplinas 
se constituíram: na Angola, durante o processo de democratização do país após a um longo período de 
um regime monopartidário de orientação Marxista-Leninista (1975-1991); e no Brasil, coincidindo com 
o movimento da Escola Nova que defendia ideais tidos por seus proponentes enquanto ‘críticos’ e 
democráticos para a educação básica, imediatamente antecedendo a configuração do regime da 
Ditadura Militar no país. 

Palavras-chave: Educação democrática, Ensino do Meio, Estudos Sociais, Alquimia das disciplinas 
escolares, Fabricação de sujeitos democráticos 
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INTRODUÇÃO 

Trata-se de um relato de pesquisa, desenvolvida no período de 2014 a 2016, denominada 

“Ensino de dança na escola: concepções e práticas na visão de professores”. O estudo buscou 

compreender como professores com formação superior em dança (bacharel ou licenciado), que 

atuaram ou estão atuando na educação básica pública, concebem o ensino de dança e, além disso, o 

que fazem (se fazem) a favor da sua inserção no currículo escolar. 

No Brasil, embora o ensino de arte seja garantido pela atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9.394/96), e a dança esteja presente no documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte, para terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, como uma das linguagens 

do componente curricular arte, desde 1997, sua presença no currículo escolar não é algo constante.  

Do ponto de vista legal avançamos, pois foi aprovada a Lei n° 13.278, em maio de 2016, 

que altera a redação dos parágrafos 2° e 6° do artigo 26 da LDB (9.394/96), e o ensino de artes 

visuais, dança, música e teatro tornam-se obrigatórios. O prazo para que os sistemas de ensino 

implantem as mudanças, incluída a formação dos professores em número suficiente para atuar na 

educação básica, é de cinco anos. 

A dança no currículo da educação básica pode ser abordada como linguagem nas aulas de 

arte ou como conteúdo nas aulas de educação física. Acreditamos que essa dupla presença da dança, 

ao contrário do que se espera, não tem tornado potente seu ensino (SOTER, 2016). Pelo contrário, o 

fato da dança poder ser trabalhada no contexto de duas disciplinas diferentes e com abordagens 

distintas, faz com que sua inserção no currículo escolar ocorra de modo dúbio e incipiente. A falta 

de espaço adequado, ou mesmo, a ausência de profissional devidamente qualificado para ensinar 

dança na escola, são alguns dos entraves que impedem que esse ensino seja oferecido com o 

investimento que merece. 

A partir da contribuição de autores como Marques (2010) e Strazzacappa (2010) temos 

compreendido o ensino de dança, enquanto linguagem no campo da arte, como um espaço potente 

no currículo em que o conhecimento/questões atuais possam ser trabalhados/construídos por meio 

do corpo, e com isso, promover uma rede de relações entre a arte, o ensino e a sociedade. Neste 

sentido, defendemos que o professor graduado em dança, torna-se sujeito fundamental para este 

empreendimento, logo, sua formação e inserção na escola pública deve ser cuidada com atenção.  

Os resultados que aqui trazemos se referem ao eixo interdisciplinaridade e o ensino de dança 

na escola. Deste modo, nosso estudo buscou investigar como a linguagem da dança pode vir a se 
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relacionar com outras áreas de conhecimento do currículo, sem perder sua especificidade, a partir 

do pressuposto da interdisciplinaridade. 

ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

O caminho metodológico percorrido para a construção dos dados orientou-se para análise 

documental e entrevista semiestruturada. No que se refere a este relato, deter-nos-emos aos dados 

construídos a partir das entrevistas. Quanto às entrevistas, foram realizadas com nove depoentes, 

oito professores de arte/dança, que atuam (ou já atuaram) com este ensino em escolas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro, e uma professora universitária, referência na área de dança e de formação 

de professor de dança no Brasil. A análise dos dados construídos a partir das entrevistas foi 

estruturada em torno do eixo: interdisciplinaridade e o ensino de dança na escola. 

Para delinearmos o campo empírico, entramos em contato com as Secretarias de Educação1 

dos Municípios de Mesquita, Niterói, e Nova Friburgo, com o intuito de encontrar, nas suas redes 

de ensino, professores com formação superior em dança (bacharel ou licenciado) e que 

trabalhassem com o ensino de dança na educação básica. Escolhemos inicialmente essas redes, pois 

foram elas que abriram vagas para professor de arte com licenciatura em dança, de acordo com 

levantamento que realizamos em editais de concurso para docente da educação básica. 

Os caminhos da tessitura da pesquisa nos levaram a encontrar professores para além dos 

municípios previstos. Deste modo, ao entrar em contato com os professores dessas redes, 

recebemos através deles contatos de outros professores com formação superior em dança, atuando 

com esta linguagem nas Redes de Ensino do Município do Rio de Janeiro (SME) e também no 

Estado (SEEDUC e FAETEC). Assim, definimos nosso campo empírico: Redes Municipais de 

Ensino de Mesquita/RJ, de Niterói/RJ, de Nova Friburgo/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e Rede Estadual 

de Ensino do Rio de Janeiro.  

INTERDISCIPLINARIDADE E O ENSINO DE DANÇA NA ESCOLA 

A interdisciplinaridade constitui um eixo analítico do estudo. A pergunta geradora realizada 

nas entrevistas nasce do desejo de investigar como a linguagem da dança pode vir a se relacionar 

com outras áreas de conhecimento do currículo, sem perder sua especificidade, a partir do 

pressuposto da interdisciplinaridade. 

 
1 Contato informal realizado por e-mail e telefone. 
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Os nove depoentes2 afirmaram ser possível trabalhar a dança na escola em uma perspectiva 

interdisciplinar. Entretanto, ao terem que verbalizar como isso poderia ocorrer, deram relevo a 

aspectos distintos. Dois depoentes destacaram como proposta interdisciplinar o ensino de dança em 

diálogo com a matemática. O primeiro ressalta essa relação em âmbito escolar e o segundo, aponta 

esse diálogo, em âmbito acadêmico, como nos mostram as falas a seguir: 

“Quando eu dou uma atividade para o aluno de três anos, que eu sento as crianças em 

roda, já tem uma configuração geométrica ali, ela já vai estar se relacionando estética 

e matematicamente, visualmente, espacialmente, de alguma forma com a matemática” 

(MES). 

“Peguei o exemplo da matemática com dança porque isso já aconteceu, de misturar 

um aluno da matemática, com aquela cara de estranhamento, com um aluno da dança, 

e aí pensar assim: - ‘O que nós temos em comum que podemos fazer? ’ E eles 

perceberem e construírem sozinhos essa possibilidade de imaginar alguns jogos em 

que você trabalha com o conhecimento matemático, mas ao mesmo tempo com o 

conhecimento do corpo, e de criação. Então isso é bacana da gente ver acontecer, 

embora seja um exemplo aqui e outro ali” (PES). 

Três depoentes citam como possibilidade para trabalhar a dança em contexto interdisciplinar 

na escola questões como o diálogo com a alfabetização, a interpretação teatral, e a feira de ciências, 

evento promovido pela escola em que pode haver uma integração entre diferentes áreas de 

conhecimento. De acordo com os professores, o ensino de dança na escola em uma perspectiva 

interdisciplinar possibilita: 

“Eu faço atividade de dança em alfabetização, para crianças andarem em cima das 

letras. Eu sinto que há uma falha na questão do letramento, porque a escrita é um 

movimento especializado. Então, eu entendo que se a criança andar em cima de uma 

letra, e a gente diminuir essas formas, ela vai ter mais chances de escrever 

corretamente” (MES). 

“Você tendo o conteúdo do professor, você pode jogar na dança com temas 

folclóricos, com temas atuais, associar à interpretação teatral. Quando você tem esse 

link, você junta o texto, a paródia, você junta uma narrativa” (NIT).  

 
2 A identificação de nossos depoentes ocorrerá com letras maiúsculas, as quais representam as três primeiras letras dos 
Municípios em que lecionam: MES (Mesquita), NIT (Niterói) e FRI (Nova Friburgo). Entretanto, quando formos citar 
os professores que atuam no Município e no Estado do Rio de Janeiro, optamos por utilizar as siglas das respectivas 
secretarias, a saber: SME, SEEDUC e FAETEC. A pesquisadora será identificada pela sigla PES. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2320 

“Mesmo que no primeiro momento, isso cause um grande estranhamento, que numa 

feira de ciências, por exemplo, você não faça abertura com uma turma dançando, mas 

que você seja a feira de ciências no corpo” (FRI). 

Como proposta interdisciplinar para o ensino de dança na escola, localizamos o Curso 

Técnico de Dança, de nível médio, e currículo integrado, idealizado por Rosane Campelo, criado 

em 2011, oferecido pela Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch (FAETEC). Em seu formato não 

há disciplinas, e sim, componentes curriculares que apresentam a cada ano um eixo norteador de 

trabalho, denominado de binômio. No 1° ano, o binômio é “Corpo e Mundo”, no 2° “Brasil em 

Movimento”, e no 3° “O Estudo do Rio de Janeiro e da Cena”. Ao final do 3° ano, os alunos 

desenvolvem uma “Prática de Montagem”, onde eles terão que unir todos os conhecimentos 

estudados anteriormente em uma criação coreográfica. Nosso depoente destaca como ocorre esse 

ensino na prática: 

“Então no primeiro ano o binômio é - Corpo e Mundo - todos esses componentes são 

estudados a partir desse binômio. Então a matemática para o corpo, a física para o 

corpo, a química para o corpo, a biologia para o corpo, tudo a partir do âmbito 

mundial” (FAETEC1).  

O excerto acima revela uma proposta de ensino que busca trabalhar em uma perspectiva 

interdisciplinar, entretanto, essa realidade só se estabelece, pois há uma configuração curricular 

integrada e um corpo docente com formações específicas nas diversas áreas. Sabemos que essa não 

é a proposta da maior parte das escolas de educação básica pública, porém destacamos que a 

configuração curricular vigente e a falta de profissionais devidamente qualificados, em geral, 

inviabilizam que a perspectiva interdisciplinar aconteça. Para além de iniciativas isoladas de 

determinados grupos de professores, ou escolas, há que se ter uma mudança na configuração 

curricular, e mesmo, na formação do corpo docente que irá atuar. Do contrário, permaneceremos 

em propostas interdisciplinares esvaziadas, que em alguns casos, só ocorrem no papel, ou mesmo 

em uma perspectiva folclórica (CANEN, 2012). Neste sentido, destacamos a seguinte fala: 

“Objetivamente, o que eu vejo muito nos projetos que estão dizendo que estão 

dialogando, são danças populares junto com os temas africanos, ou com regionalismos 

brasileiros, isso é bem evidente, mas eu vejo uma coisa muito mais subjetiva, que está 

dentro do nosso corpo. Está na memória corporal dos alunos que participarem de uma 

aula de dança com improvisação” (SEEDUC1). 
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Dois depoentes ressaltam que os conhecimentos próprios da dança/corpo poderiam estar 

presentes na própria formação dos professores, ou mesmo, em âmbito escolar. Eles destacam ser 

difícil o professor ensinar algo que desconhece. Conforme constatamos a seguir: 

“É uma questão muito difícil porque a gente vive numa sociedade que não tem 

conexão com o corpo, intelectualizada demais e incorporada de menos. Eu sinto que 

se a gente pudesse ter um trabalho de corpo para os professores, para ajudá-los 

primeiro a integrarem essa informação, esse conteúdo, e a partir do corpo poder passar 

essa informação, também de outra maneira” (SME). 

“Não só pelo aluno, pelos professores também, porque quando estamos numa escola... 

a educação ela tem que ser de cima para baixo, e para os lados. Eu acho que é 

formativo para todo mundo” (FAETEC2). 

Concordamos com as falas destacadas, pois, de fato, torna-se difícil vislumbrar um ensino 

integrado, interdisciplinar, se toda a formação do professor é realizada disciplinarmente. O 

propósito não é transformar o professor em um exímio bailarino, não se trata disso, entretanto, se 

lhe falta um diálogo corporal, prático, sua atuação fica comprometida neste sentido.  

Diante dos dados, destacamos que os nove depoentes acreditam em propostas 

interdisciplinares para o ensino de dança na escola, entretanto, de acordo com as evidências não foi 

possível identificar uma posição que prevalecesse. Dois depoentes destacaram o ensino de dança 

em diálogo com a matemática, três destacaram o diálogo da dança com a alfabetização e com a 

interpretação teatral, além da possibilidade de trabalhar interdisciplinarmente em evento pontuais, 

como Feira de Ciências. Um depoente ressalta a importância do Curso Técnico em Dança oferecido 

pela FAETEC, como um curso que visa à construção de um currículo integrado, em que os 

conhecimentos ocorrem interdisciplinarmente, fato que só é possível, inclusive, por contar com um 

corpo docente devidamente qualificado. Um depoente destacou que os projetos que se dizem 

interdisciplinares enfocam mais a questão da pluralidade cultural, em detrimento de propostas mais 

alargadas de diálogo entre diferentes áreas de conhecimento. 

Consideramos importante que um processo de ensino/aprendizagem, no contexto atual, se 

estabeleça com base em propostas que visem à integração dos conhecimentos, considerando a 

multidimensionalidade e a complexidade do processo de ensinar e aprender. A integração não nega 

a disciplina, uma coisa não exclui a outra. Compreendemos que só é possível integrar aquilo que 

existe, neste caso, a proposta é pensar em proposições que façam dialogar as diferentes áreas de 

conhecimento, resguardando seus distintos aspectos e conteúdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados compreendemos ser possível a Interdisciplinaridade e o ensino de 

dança na escola, entretanto, faz-se necessária a superação de alguns desafios que se revelam em 

aspectos mais abrangentes, como a formação do professor, e outros mais específicos, que se referem 

a contextos que envolvem o cotidiano escolar.  

Acreditamos que a dança na escola, ao invés de se isolar no contraturno, ou em eventos 

pontuais, pode vir a dialogar com as demais áreas curriculares, fato que não invalida suas 

especificidades, mas faz crescer e alavancar esse ensino. Neste sentido todos ganham, o currículo, a 

escola, e os alunos, que vivenciam um ensino mais integrado e mais próximo do tempo presente. 
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Resumo 

Trata-se de um relato de pesquisa, desenvolvida no período de 2014 a 2016, denominada “Ensino de 
dança na escola: concepções e práticas na visão de professores”. O estudo buscou compreender como 
professores com formação superior em dança (bacharel ou licenciado), que atuaram ou estão atuando 
na educação básica pública, concebem o ensino de dança e, além disso, o que fazem (se fazem) a favor 
da sua inserção no currículo escolar. O referencial teórico contempla três chaves analíticas: i- Didática e 
Formação de Professores, com base em Cochran-Smith e Lytle (1999), Gauthier (2006) e Schön (2000); 
ii- currículo multicultural, com base em Ivenicki (2012); iii- ensino de dança na escola, com base em 
Marques (2010) e Strazzacappa (2010). Metodologicamente, operou-se com análise documental e 
entrevista semiestruturada. As entrevistas foram realizadas com oito professores de dança de cinco 
diferentes Redes públicas de ensino do Estado do Rio de Janeiro, e uma pesquisadora da área. A análise 
dos dados construídos a partir das entrevistas foi estruturada em torno de quatro eixos: i- a inserção da 
dança no currículo escolar; ii- a especificidade da dança na escola; iii- concepções metodológicas para o 
ensino de dança na escola; iv- interdisciplinaridade e o ensino de dança na escola. Para efeito deste 
estudo serão apresentados os resultados que se referem ao eixo iv: interdisciplinaridade e o ensino de dança na 
escola. Os resultados da pesquisa sugerem ser possível a interdisciplinaridade e o ensino de dança na 
escola, entretanto, faz-se necessária a superação de alguns desafios que se revelam em aspectos mais 
abrangentes, como a formação do professor, e outros mais específicos, que se referem a contextos que 
envolvem o cotidiano escolar. 

Palavras-chave: Currículo; Didática; Ensino de dança na Escola; Formação de professores.  
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INTRODUÇÃO 

O planejamento é fundamental para definição das atividades a serem desenvolvidas pelo 

professor (ALVES 2018). Diversos autores têm discutido a elaboração de sistemáticos planos de 

ensino em forma de unidades didáticas (UD), que quando bem planejadas e fundamentadas teórico 

e metodologicamente são importantes no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o 

diálogo entre pesquisa e prática em sala de aula (ALVES, 2018; ZABALA, 1998). 

As UD têm sido investigadas no Ensino de Ciências, seja como instrumento de 

planejamento do ensino ou objeto de pesquisa da prática docente, e essas pesquisas têm identificado 

polissemias acerca dos conceitos destas unidades (ALVES, 2018; BASTOS et al., 2017; 

GIORDAN; GUIMARÃES; MASSI, 2011).  A partir destas considerações, da relevância de 

ampliar as discussões sobre a temática e cientes de que o Encontro Nacional de Didática e Prática 

de Ensino (ENDIPE) é um evento significativo para o estudo da didática nas diferentes áreas de 

conhecimento, o objetivo do trabalho é mapear as UD sobre o ensino de ciências apresentadas em 

seus anais, identificando as principais características destes planejamentos. 

AS UNIDADES DIDÁTICAS E O TRABALHO DO PROFESSOR 

As unidades didáticas (UD) são atividades planejadas de forma sequencial, articulada e 

distinguidas das demais configurações metodológicas pelos tipos, conexões e intencionalidades de 

suas atividades. Nessa denominação estão incluídas as (SD) sequências didáticas (ZABALA, 1998) 

e seus sinônimos sequência de ensino (SE), sequência de aprendizagem (SA), unidades de ensino 

(UE), módulo didáticos (MD) e (ME) módulos de ensino (ALVES, 2018). 

Zabala (1998) afirma que as especificidades das UD estão atreladas às concepções 

educacionais, assim, elas podem ser tradicionais quando priorizam apenas conteúdos científicos, ou 

críticas, à medida que enfocam o desenvolvimento de habilidades sociais (ZABALA, 1998). 

Salientamos que há distintas possibilidades na compreensão crítica, tendo em vista as diferentes 

propostas educacionais progressistas. 

É importante definir as teorias que sustentam tais unidades de modo a evitar distorções 

teóricas (BEGO; ALVES; GIORDAN, 2019; ALVES, 2018), pois as UD não são simplesmente 

uma sucessão de aulas estanques, mas planos de ação com objetivos específicos e compartilhados, 

capazes de melhorar a prática educacional (BEGO; ALVES; GIORDAN, 2019; GIORDAN; 

GUIMARÃES; MASSI, 2011). 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

Para compreender esse cenário, mapeamos trabalhos publicados no ENDIPE, nos últimos 16 

anos (entre 2002 e 2018), a fim de caracterizar as unidades didáticas referentes ao ensino de 

ciências. Enfatizamos que os anais deste evento não estão organizados em uma base de dados que 

permita a procura pelos descritores de interesse em todo o manuscrito, restringindo as pesquisas às 

listagens de títulos dos trabalhos. 

Para superar tal dificuldade buscamos no conteúdo dos trabalhos, pôsteres e painéis, pelos 

descritores sequência didática, sequência de ensino, sequência de aprendizagem, módulo de ensino, 

módulo didático, unidade de ensino, unidade didática e unidade de aprendizagem, definidos a partir 

de trabalhos desenvolvidos anteriormente (ALVES, 2018; BASTOS et al., 2017; GIORDAN, 

GUIMARÃES, MASSI, 2011). Essa dinâmica foi precedida pela organização dos trabalhos de cada 

edição em um único documento no formato digital Portable Document Format (PDF), exceto nas 

edições XVIII e XIX, disponibilizados desta forma no site do evento, e na edição XVII que 

apresenta sistema de busca.   

Dentre os 40 estudos sobre UD do ensino de ciências apenas 22 possuem embasamento 

teórico para defini-las ou estruturá-las metodologicamente. No presente estudo descrevemos esses 

22 trabalhos, selecionados com base na apresentação de propostas ou implementações de UD do 

ensino de ciências e fundamentação teórica. (Quadro 1). Destacamos que esta é a primeira etapa de 

uma pesquisa em desenvolvimento, e que na próxima fase a discussão das UD será aprofundada por 

meio da Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2007).  

AS UNIDADES DIDÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS APRESENTADAS NO ENDIPE 

Notamos nos referenciais teóricos adotados para direcionar a elaboração e desenvolvimento 

das UD, que 54,5% das pesquisas realizam definições com base nos trabalhos de Carvalho (2013); 

Schneuwly e Dolz (2010); Lijnse e Klaassen (2004); Pais (2002); Gonzáles (1999); e Zabala (1998), 

que constroem definições a partir de aspectos referentes ao ensino de ciências por investigação, 

trabalho com gêneros textuais, didática geral, da matemática e das ciências (Quadro 3).  

Os demais trabalhos não apresentam definições de UD, mas utilizam autores para estruturá-

las metodologicamente, como Hodson (2011; 2018); Delizoicov e Angotti (1994); Moraes, Galiazzi 

e Ramos (2004); Carvalho (1998; 1999); Keim (1993); Glynn e Takahashi (1998); e Leontiev 

(1985), que discorrem sobre a Didática das Três Fases, Três Momentos Pedagógicos, Didática das 
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Ciências, Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), Construtivismo e Psicologia da 

Aprendizagem (Quadro 3).  

Desta forma, entendemos que os estudos sobre UD são heterogêneos, teórico e 

metodologicamente, pois estão vinculados a diferentes linhas de pensamento, por isso, destacamos a 

necessidade de as pesquisas anunciarem as teorias a que estão vinculadas, para ampliar as 

discussões acerca do tema (GIORDAN; GUIMARÃES; MASSI, 2011). 

ASPECTOS IDENTIFICADOS NAS UD ANALISADAS 

De acordo com a figura 1, aproximadamente 73% das pesquisas estão preocupadas com o 

Ensino Fundamental (EF), essa predominância pode estar relacionada ao volume significativo de 

trabalhos dos professores de Ciências do EF. Esses dados contrapõem os resultados obtidos nas 

revisões do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) em que as 

propostas estavam voltadas majoritariamente para o (EM) Ensino Médio (BASTOS et al., 2017; 

GIORDAN; GUIMARÃES; MASSI, 2011), resultado que pode estar relacionado à participação de 

profissionais que trabalham com alunos do EM nesse evento. 

Os trabalhos não costumam descrever o tempo definido para o desenvolvimento das UD, 14 

estudos não delimitaram claramente este aspecto, 06 trabalhos delimitaram as atividades da UD no 

intervalo de 08 a 14 aulas e apenas 02 pesquisas utilizam 04 aulas no planejamento da UD, 

considerando a hora-aula como um período de 50 a 60 minutos. Já as estratégias didático-

pedagógicas e temas abordados ão diversos, estes últimos associados principalmente à questões 

socioambientais e ecológicas (Quadro 4). 

Quanto à avaliação da aprendizagem, apenas 27% dos estudos não especificaram a 

modalidade de avaliação adotada e a maioria deles, aproximadamente 45%, adotaram avaliação do 

tipo formativa (Figura 1). Estes resultados divergem de revisões anteriores que identificaram maior 

número de propostas adotando avaliações da aprendizagem ao final da UD (SILVA; 

NASCIMENTO JUNIOR; MATOS, 2015; NASCIMENTO; GUIMARAES; EL-HANI, 2009). 

Assim como Zabala (1998) defendemos que tal avaliação deve estar alinhada ao planejamento, não 

abrangendo apenas atribuições de notas, mas propiciando o desenvolvimento integral do aluno. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Em suma, conseguimos identificar os principais autores utilizados nas pesquisas sobre UD 

no cenário do ensino de ciências, destacamos que apesar da diversidade de autores, Zabala (1998) é 

comumente utilizado para abordar o conceito desta modalidade de planejamento, e que dentre as 

teorias escolhidas para estruturar as UD destacam-se estudos na linha de pesquisa do Ensino de 

Ciências por Investigação. 

Observamos, de modo geral, que as UD tem sido implementada principalmente no EF e 

quanto a duração, tema, estratégias e processos avaliativos ainda não estão evidentes os parâmetros 

utilizados para defini-los. Por esta razão, na próxima etapa da pesquisa consideramos relevante 

compreender as influências das teorias adotadas para definição das escolhas de planejamento, 

esclarecendo tais tendências e a importância da definição de opções teóricas. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimento a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia- FAPESB pelo 

incentivo à participação em eventos. 

REFERÊNCIAS  

ALVES, M. Características, elementos e importância do planejamento didático-pedagógico: uma revisão de termos e 
conceitos na área de ensino de ciências. 2018. 130 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, 
Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2018. 

BASTOS, M. R.; SILVA-PIRES, F. E. S.; FREITAS, C. A. V.; TRAJANO, V. S. A utilização de sequências didáticas 
em biologia: revisão de artigos publicados de 2000 a 2016. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: ABRAPEC, 2017. p.1-11.  

BEGO, A. M; ALVES, M; GIORDAN, M. O planejamento de sequências didáticas de química fundamentadas no 
Modelo Topológico de Ensino: potencialidades do Processo EAR (Elaboração, Aplicação e Reelaboração) para a 
formação inicial de professores. Ciência & Educação (Bauru), 2019, v.25.n.3:  p.625-645. 

GIORDAN, M.; GUIMARÃES, Y. A. F.; MASSI, L. Uma análise das abordagens investigativas de trabalhos sobre 
sequências didáticas: tendências no ensino de ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 8., 2011, Campinas. Anais [...]. Campinas: ABRAPEC, 2011. p. 1-12. 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. do C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 

NASCIMENTO, L. M. M.; GUIMARAES, M. D. M.; EL-HANI, C. N. Construção e avaliação de sequências didáticas 
para o ensino de Biologia: Uma revisão crítica da literatura. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2009, Florianópolis. Anais [...] Florianópolis: ABRAPEC, 2009.p.1-12. 

SILVA, N. J.; NASCIMENTO JUNIOR, B. B.; MATOS, N. de O. Uma Avaliação sobre Sequências Didáticas 
desenvolvidas no Ensino de Química. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS, 10., 2015, Águas de Lindoia-SP. Anais [...]. Águas de Lindoia, SP:ABRAPEC, 2015. p.1-8. 

ZABALA, A. Prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 

 

6 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2329 

APÊNDICES 

Quadro 1. Resumo quantitativo da delimitação do corpus da pesquisa 

Ano Etapa 1: busca 
inicial pelos 
descritores 

Etapa 2: leitura do 
resumo para 

identificação dos 
trabalhos sobre o 
ensino de ciências 

Etapa 3: leitura da metodologia 
para identificação de UD 

implementadas ou propostas de 
UD 

Etapa 4: leitura do referencial 
teórico para identificação de estudos 
que utilizavam autores específicos 
para conceituar ou estruturar UD 

2002 11 1 0 0 

2004 19 5 4 1 

2006 39 5 0 0 

2008 46 9 5 3 

2010 44 11 5 3 

2012 74 16 8 3 

2014 10 5 3 3 

2016 50 8 4 2 

2018 80 21 11 7 

TOTA
L 

373 81 40 22 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa, 2019. 
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Quadro 3. Autores utilizados para conceituar e estruturar as UD 
 Trabalhos utilizados para estruturar UD Trabalhos utilizados para conceituar UD 

● DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. Metodologia do Ensino de Ciências. 2ª 
Ed. São Paulo: Cortez, 1994. 

● MORAES, R.; GALIAZZI, M. do C.; RAMOS, M. G. Pesquisa em sala de aula: 
fundamentos e pressupostos. In: MORAES, R.; LIMA, V. M. R. (Orgs.) 
Pesquisa em sala de aula: tendências para a educação em novos tempos. 2. ed. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 316 p. 

● CARVALHO, A.M.P., VANNUCCHI, A.I., BARROS, M.A., GONÇALVES, 
M.E. R; REY, R.C., Ciências no Ensino Fundamental – O conhecimento 
físico. São Paulo: Editora Scipione, 1998. 

● LEONTIEV, A. Actividad, Conciencia y Personalidad. Habana: Editorial 
Pueblo y Educación, 1985. 

● KEIM, E. J. Ciências 1 - Eu no mundo: uma proposta construtivista. São Paulo: 
FTD, 1993. 

● HODSON, D. Looking to the Future: Building a Curriculum for Social 
Activism. Auckland: Sense, 2011. 

● HODSON, D. Realçando o papel da ética e da política na educação científica: 
algumas considerações teóricas e práticas sobre questões sociocientíficas. In: 
CONRADO, D. M.; NUNES-NETO, N. (Orgs.) Questões sociocientíficas: 
fundamentos, propostas de ensino e perspectivas para ações sociopolíticas. 
Salvador: EDUFBA. p. 27-57, 2018.  

● CARVALHO, A.M.P. Uma Investigação na formação continuada dos 
professores: a reflexão sobre as aulas e a superação de obstáculos. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 
2., 1999, Valinhos. Atas [...] Valinhos: ABRAPEC, 1999. p. 1-14. 

● GLYNN, S. M.; TAKAHASHI, T. Learning from analogy-enhanced science text. 
Journal of Research in Science Teaching, v.35, n.10, p.1129-1149, 1998 

● CARVALHO, A. M. P. Ensino de ciências por 
investigação: condições para implementação em sala de 
aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

● GONZÁLEZ, J.F.; ESCARTÍN, N.E.; GARCÍA, J.F.R.; 
JIMENÉZ, T.M. ¿Cómo hacer unidades didácticas 
innovadoras? Sevilha: Díada Editora. Colección 
Investigación y Enseñanza, 1999. 

● LIJNSE P. L.;  KLAASSEN, C. W. J. M. Didactical 
structures as an outcome of research on teaching 
learning sequences? International Journal of Science 
Education, v. 26, p. 537–554, 2004. 

● PAIS, L. C. Didática da Matemática: uma análise da 
influência francesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

● SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. O oral 
como texto: como construir um objeto de ensino? In: 
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (org.) 
Gêneros orais e escritos na escola. Campinas, São 
Paulo: Mercado de Letras, 2010. 

● ZABALA, A. Prática Educativa: como ensinar. Porto 
Alegre: ARTMED, 1998. 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa, 2019. 
 

Figura 1. Informações sobre modalidades de ensino e processos avaliativo 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa, 2019. 
 

Quadro 4. Temas e estratégias identificados nas UD 
Temas: Largatas, habitos alimentares; Desmatamento, poluição e preservação; Desequilíbrio ambiental e exôdo rural; Navegação e meio 

ambiente; Educação ambiental; Água, uso e preservação; Lixo; Descarte do lixo em locais impróprios; Utilização racional e consciente dos recursos 
naturais; Água mineral; Sustentabilidade e cultura de paz; Conhecendo as plantas fanerógamas; Vida e ambiente; Peixes; Animais marinhos; Relações 
entre o homem e o meio ambiente; Potabilidade da água; Abelhas e agrotóxicos; Monocultura de batatas; Hipopótamo e Saúde bucal; Nanotecnologia e 
Saúde; Obesidade; Alimentação; Bactérias e saúde; e Consumo de alimentos; Física térmica; Conceitos tecnocientíficos da Física; Transformação de 
energia; Estados da matéria; Radioatividade; Sombras. 

Estratégias: Atividade em grupo; Aula expositiva/Palestra; Estudo de imagens; Leitura/Análise de textos; Estudo de tabelas; Atividade 
Experimental; Confecção de maquete; Estudo de rótulos de alimentos industrializados; Montagem de exsicata didática; Analogias; Atividade ilustrativa; 
Confecção de terrário; Estudo de vídeo; Estudo de estruturas no microscópio óptico; Apresentação oral/Exposição temática; Atividade investigativa; 
Confecção/Estudo de modelo didático; Estudo dirigido; Produção textual; Atividade de pesquisa extraclasse; Aula de campo; Debate/Discussão; Jogo 
didático; e Teatro/Dramatização 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa, 2019. 
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Resumo 

As sequências, módulos ou unidades didáticas recebem novas significações no contexto do ensino de 
ciências, seja como instrumento de planejamento de ensino, objeto da prática docente, ou superação da 
lacuna pesquisa-prática. No entanto, ainda são pouco evidenciados os pressupostos teóricos e 
metodológicos que têm sustentado sua elaboração, validação ou implementação, o que tem levado ao 
uso indiscriminado e acrítico dos termos em questão. Para entender esse cenário, revisamos trabalhos 
publicados no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) nos últimos 16 anos, a 
fim de analisar as principais tendências relacionadas a esta área de estudo. A partir da análise descritiva 
dos dados, constatamos que os estudos sobre esta temática são heterogêneos, do ponto de vista teórico 
e metodológico, uma vez que estão vinculados a diferentes linhas de pensamentos, o que justifica a 
inexistência de uma terminologia comum e a dificuldade no acesso a trabalhos envolvendo o seu uso. 
Percebemos também que existem relações entre as teorias adotadas, a definição dos temas trabalhados, 
estratégias e processo avaliativo. Pontuamos que as pesquisas envolvendo este tipo de planejamento 
devem evidenciar as abordagens teóricas utilizadas para conceitua-lo e estrutura-lo, bem como os 
parâmetros utilizados para definir o tipo de avaliação de aprendizagem adotado e a duração da 
sequência. Diante dos resultados entendemos que será importante, como próximo passo investigativo, 
compreender o significado das teorias que direcionam a elaboração e estruturação desta metodologia, 
de modo a contribuir para a consolidação do seu conceito e a sua ampliação, sobretudo no cenário do 
Ensino de Ciências. 

Palavras-chave: Planejamento Docente; Sequências Didáticas; Educação Científica. 
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INTRODUÇÃO 

As políticas educacionais e curriculares, mesmo após homologadas seguem em disputa pelo 

seu significado, seja na escola, nas mídias sociais, nas universidades, as disputas e as significações 

nunca sessam. A partir dessas diversas disputas, escolhemos o jornal Jeduca que em sua 

apresentação1 alega imparcialidade nas notícias apresentadas, por serem uma Associação de 

Jornalistas de Educação, preocupados com as questões educacionais. Porém, o identificamos como 

um meio digital na qual a divulgação das suas notícias também significa a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

O apoio financeiro é oferecido pela Fundação Lemann; Vivo; Instituto Ayrton Senna; 

Instituto Natura; Instituto Unibanco; Itaú Social e Itaú BBA (JEDUCA, 2020). Tais instituições 

apresentam um percurso de influência, principalmente no que se refere a política da BNCC. 

Macedo (2014) identificou em um dos seus trabalhos que instituições filantrópicas tentam interferir 

na política de diversas formas.  

Neste trabalho interessa notícias referentes a todas as BNCC: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. Para isso, identificamos o total de 233 notícias, das quais 10 

apareceram a partir da expressão BNCC; 13 a partir da expressão Base (com o cuidado de que 

fizesse referência a Base Nacional) e 15 a partir da expressão currículo, totalizando 38 notícias. O 

currículo é interpretado como prática de enunciação (LOPES e MACEDO, 2011), que é produzido 

através de práticas discursivas, fruto de relações de poder e ações políticas/educacionais cujo os 

sentidos estão sempre em disputa.  

O JEDUCA E SUAS NOTÍCIAS 

O portal Jeduca, como mencionado, conta com diversos grupos financiadores como 

parceiros, os quais estavam presentes na discussão e defesa da BNCC2. Este trabalho visa uma 

articulação entre a política da BNCC e as notícias publicadas a seu respeito. Interpretamos os 

discursos produzidos por múltiplos atores sociais, que possuem suas demandas particulares ao 

mesmo tempo que se articulam com demandas de comunidades políticas distintas. Neste caso, 

destacamos as discussões sobre currículo por meio de reportagens publicadas no site da associação. 

A publicação "Guia orienta cobertura sobre a Base Nacional" publicada em 2017, reflete 

sobre o que se entende por currículo na BNCC uma vez que a postagem evidencia que os debates 

sobre currículo são complexos, por isso descrevem que o guia deve ser visto como "um roteiro de 
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informações e pontos de atenção para a cobertura jornalística sobre a BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular)". Segundo o Jeduca: 

Quanto ao risco de padronização, os defensores da BNCC lembram que ela não 

constitui um currículo. Este será definido por estados e municípios usando como 

referência o núcleo comum prescrito pela base, mas também terão uma parte 

diversificada, para atender a especificidades regionais e locais. (JEDUCA, 2017) 

Embora a Base seja apresentada como um documento que deve orientar a elaboração do 

currículo, interpretamos que seu objetivo é controlar e atribuir sentidos ao currículo. Após a 

homologação da BNCC o Movimento pela Base Nacional Comum Curricular, constituídos também 

pelas instituições que apoiam o Jeduca, lançaram um guia de implementação3 que padroniza e 

uniformiza ainda mais a significação da BNCC. 

Em notícia, Jeduca divulgou que Patrícia Guedes, gerente de pesquisa e desenvolvimento da 

Fundação Itaú Social mencionou: “No entender de Patrícia, “a base tem o potencial de ajudar na 

redução das desigualdades” no país, mais isso dependerá da qualidade de sua implementação” 

(JEDUCA, 2017). Neste caso, o sucesso da política está associado a transferência de 

responsabilidade aos atores que estão no contexto de implementação (professores, alunos, diretores, 

coordenadores).  

Podemos destacar os mesmos argumentos da publicação que também é de 2017 intitulada de 

"Para conselheiro do CNE, BNCC ficou com cara de 'curriculão'" dessa vez sendo uma fala de 

César Callegari. De acordo com o conselheiro: 

“O termo que a gente vai sempre utilizar é que, para a elaboração e implementação de 

propostas curriculares, a base deve ser observada. Esse é o verbo”, diz Callegari. “Ela 

não pode ser ignorada, mas também não precisa ser levada ao pé da letra.” (JEDUCA, 

2017) 

A declaração do conselheiro César Callegari é controversa, pois as orientações estabelecidas 

pelo documento oficial da Base são fixadas como exigências prévias para o currículo de todo 

território nacional e não como dicas de medidas que possam vir a ser adotadas pelas escolas, 

ignorando às suas especificidades, diversidade e diferença. Conta-se com a premissa de que os 

professores precisam ter um manual do que ensinar e os alunos o que devem aprender, usando como 

principal argumento a melhoria na qualidade da educação e responsabilizando professores e 

gestores pelos resultados insatisfatórios. Ainda que, como afirmam Lopes e Macedo (2011) o 
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processo de uma política curricular em busca de fixação de sentidos está inclinada ao fracasso, a 

tentativa de fixação trazem sentidos e significam a escola e o professor neste processo. 

Na notícia nomeada “#conteprajeduca destaca unificação de currículos, publicada em abril 

de 2018, há referência à reportagem “Estados irão unificar currículo da educação básica com 

municípios” de Paulo Saldaña para a Folha de S. Paulo. Os argumentos que defendem o currículo 

único para Estados e Municípios estão pautados nos discursos que afirmam que dessa forma os 

gastos podem ser reduzidos, além de existirem professores, gestores e alunos que atuam nas duas 

redes e isso facilitaria a dinâmica entre elas.  

Trata-se de uma iniciativa da parceria entre público e privado que tenta regular não apenas 

conteúdos, mas também os atores sociais que estão envolvidos nesse processo, afim de hegemonizar 

seus discursos, sentidos e demandas, ações que refletem diretamente no currículo. Macedo 

argumenta: “Tenho entendido as políticas curriculares como discursos hegemônicos, mais ou menos 

efetivos em sua tarefa de suturar a estrutura deslocada, ou seja, de fixar sentidos para educação [e 

currículo]” (MACEDO, 2014, p.1536). Desse modo, se busca que o significante qualidade da 

educação atue baseado nos interesses desses agentes que pretendem aumentar o controle do que se é 

ensinado e aprendido nas escolas. 

Em virtude do cenário atual, outra reportagem que merece ser comentada é a respeito da 

importação dos modelos internacionais de currículo, sendo dessa vez usado o exemplo do Estados 

Unidos. Intitulada de “Como a experiência dos EUA nos ajuda na cobertura sobre a BNCC”, isso 

porque, no país norte americano a Common Core foi instituída em 2010 como premissa de garantia 

de melhores resultados em exames como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA), sendo este um modelo curricular vendido como exemplo de sucesso garantia de direito e 

qualidade da educação para o Brasil. Os diferentes contextos históricos, sociais, políticos dos 

países, fazem com que uma política que produziu bons resultados em um lugar, não 

necessariamente trará os mesmos resultados em outros lugares. Acrescenta-se ainda que muitos dos 

países citados como referência na definição de currículos nacionais têm produzido críticas sobre as 

experiências por eles realizadas. 

A partir disso, é possível afirmar que esses agentes direcionam um viés avaliativo e 

classificatório para a BNCC, já que almejam analisar por esses índices o respectivo aproveitamento 

da sua implementação no país, com o intuito de produzir índices vistos como satisfatórios numa 

manobra que comprova os mecanismos de reprodução que foram impostos. Com um currículo com 

metas fixadas previamente para todo território nacional, é considerado que a avaliação se torna mais 
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precisa e menos maleável, assumindo papel regulador da efetivação da Base nas escolas e no 

trabalho docente. 

Ball (2014) argumenta que instituições filantrópicas vêm adentrando nas políticas 

educacionais sob justificativa de resolver e trazer soluções para os problemas educacionais e 

reforçar o fracasso do Estado em trazer soluções aos problemas educacionais. A etnografia de redes 

é um modo de olhar para o social e as políticas que nos faz acreditar, assim como Ball (2014), que 

os fluxos e mobilidades existem. 

O advento da internet, via mídias sociais tem trazido novos modos de influenciar na 

mobilização e na defesa dos seus interesses.  Por isso, Ball (2014) nomeia essas participações de 

“multifacetadas” (p.29). Defini-las enquanto algo estabilizado é desconsiderar o fluxo continuo 

dessas mobilizações.  

A análise das notícias apresenta muitas questões, mas também traz a ausência de outras. 

Apesar do portal Jeduca ser apresentado como uma plataforma a qual fornece informações sobre 

educação no seu conceito mais amplo, é perceptiva a falta de alguns conteúdos que se relacionam 

com o conceito da atual política educacional. Por isso, também questionamos a falta de reportagens 

ligadas à Educação Infantil, o que acaba resultando numa tentativa de minimizar as discussões 

recorrentes sobre currículo.  

Com intuito de desenvolver o entendimento de quais olhares temos lançado às crianças e 

suas infâncias e de que educação tem sido pensada para elas, que procuramos discutir a relevância 

de pesquisar as práticas desenvolvidas na educação infantil, numa perspectiva contextualizada e 

concreta, do currículo da Educação Infantil no qual é concebido como um conjunto de práticas 

educacionais que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são 

efetivadas por meio de relações sociais que as crianças estabelecem com os professores e as outras 

crianças, e afetam a construção de suas identidades (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, justificados por essa realidade vivida pela educação infantil atual, com as  

conquistas e os desafios que a caracterizam se torna notório desenvolver a importância de se 

pesquisar sobre as práticas desenvolvidas, buscando compreender qual projeto de/para primeira 

infância tem sido assumido e como tem se organizado para atuar sobre a formação das crianças, 

objetivando a sua plena socialização, junto à Educação Básica no Brasil, para uma melhor 

compreensão das especificidades dessas instituições e do trabalho desenvolvido, em função da 

consolidação de uma pedagogia da Educação Infantil. À vista disso podemos examinar o currículo 
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da Educação Infantil como um terreno privilegiado da política cultural, um campo em que estão em 

jogo múltiplos elementos implicados às relações de poder.  

Analisamos a primeira infância e seu currículo como territórios de produção, circulação e 

consolidação de significados, procurando mostrar o currículo como um dos mecanismos que 

compõem o caminho que nos torna o que somos. Portanto, de acordo com Lopes e Macedo (2011), 

esse direcionamento dado pelo currículo da Educação Infantil é apenas parcial, na medida em que 

os processos de produção curricular envolvem reiteração e recriação de sentidos. Nessa perspectiva, 

eleger o currículo como foco de análise nos permite compreender como tem se dado o processo de 

desenvolvimento da primeira infância num espaço educacional. 

CONCLUSÕES 

O processo de análise das notícias por meio da etnografia de redes possibilitou encontrar em 

cada notícia argumentos que não são novos, ao contrário, vem sendo reforçados pelos apoiadores da 

BNCC desde a sua elaboração. É possível concluir até o presente momento que a escola não 

apareceu em nenhum momento enquanto protagonista da política, nenhuma notícia levou em 

consideração o que a escola e seus profissionais pensam sobre a BNCC. As reportagens não 

incluem assuntos referentes escolas públicas e suas condições de implementação da BNCC. 

Apenas, o argumento de que para dar certo a implementação precisa ser de qualidade. É possível 

argumentar que algumas notícias reforçam a hierarquização e transferem para a escola 

responsabilização (accountability) pela implementação. 

O currículo enquanto produção contextual irá diferir da proposição inicial da BNCC, 

entretanto, chama atenção que as matérias constituídas por entrevistas sejam legitimadas por 

gerentes/diretores de institutos, que apesar de apoiadores da BNCC não estão nas escolas. O fato do 

currículo diferir não torna menos grave a intenção de garantir a qualidade da educação por meio de 

uma lista de conteúdos a serem desenvolvidos em competências. 

Dito isso, outra narrativa que se apresentou contundente foi a escassez de notícias sobre o 

currículo da Educação Infantil no site da associação. No parecer que revisa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), apontamos para a existência de 

uma seção que se propõe a apresentar uma definição de currículo. Logo nas primeiras linhas dessa 

seção, afirma-se que, no Brasil, a ideia de um currículo para a Educação Infantil nem sempre foi 

bem vista. A razão para tal rejeição estaria na associação que se faz entre currículo e escolarização 

nas demais etapas da educação básica. Identificamos, a partir de Lopes e Macedo (2011), que essa 
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associação pode estar relacionada a uma concepção hegemônica de currículo que envolve a seleção 

dos conteúdos, das atividades e das experiências de ensino e sua organização ao longo do tempo de 

escolarização. 

1. Para acesso a essa informação ver o tópico “O que não fazemos”. Link: 

<https://jeduca.org.br/a-associacao> . Último acesso: 14/02/2020. 

2. O apoio a BNCC pode ser encontrado nos links: <https://fundacaolemann org . 

br/projetos/apoio-a-base-nacional-comum-curricular>; <https://todospelaeducacao. 

org.br/pag/educacaoja-bncc>; <https://www.institutonatura.org.br/blog/confira-dica-

do-instituto-natura-para-imple mentacao-da-bncc/>. Todos com último acesso: 

14/02/2020. 

3. Link: https://implementacaobncc.com.br/wp-content/uploads/2020/02/ guia_imple 

mentacao_bncc _atualizado _ 2020 .pdf. Último acesso: 17/02/2020. 
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Resumo 

O presente trabalho analisa notícias sobre currículo produzidas pela associação Jeduca. O Jeduca é um 
jornal online que divulga notícias sobre educação. Os redatores das notícias são jornalistas interessados 
nos assuntos educacionais, a equipe é constituída por 5 diretores (não possuem remuneração) e 13 
colunistas. O intuito é entender como essas notícias têm contribuído para constituir a luta pela 
significação das políticas curriculares.  Nesse trabalho assumimos uma análise contextual por meio da 
etnografia de redes, na qual compreende o social e a luta política por meio de uma perspectiva 
discursiva, também faz parte deste trabalho analisar o contexto na qual a associação está inserida. A 
página disponível via internet, contém o total de 233 notícias (até o dia de envio deste trabalho), 
publicadas desde 2016. A primeira análise ocorreu por meio dos títulos, foi filtrado quais títulos 
representavam notícias sobre políticas curriculares. Até o presente momento da análise é possível 
argumentar que o Jeduca, assim como os seus parceiros, por meio das suas redes, configura a BNCC 
enquanto uma política garantidora da qualidade da educação. Suas notícias não dão visibilidade ao que a 
escola produz enquanto currículo, transferindo para gerentes/chefes de instituições privadas os 
argumentos acerca do que é currículo, o que deve ser a BNCC e a sua implementação. Ainda que a 
política não seja capaz de conter o diferir do currículo as notícias demonstram o reforço à 
hierarquização, deixando a escola e seus profissionais apenas com a responsabilização (accountability) 
acerca do fracasso no que se refere a aprendizagem. Outra questão é a falta de notícias sobre currículo 
na Educação Infantil, tendo em vista que a BNCC prevê a educação infantil enquanto etapa obrigatória, 
mas que não é dada tanta ênfase nas discussões atuais. 

Palavras-chave: Currículo; Jeduca; redes; BNCC; educação infantil. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe um estudo sobre o processo de Letramento histórico para alunos 

da EJA, a partir de uma experiência vivenciada no Colégio Estadual Martinho Salles Brasil, situado 

no município de São Francisco do Conde-BA, com uma turma da EJA composta de 38 alunos. O 

tema desta pesquisa surge a partir de observações e inquietações acerca da compreensão e 

interpretação dos conteúdos de História, por se tratar de uma modalidade que atuo como professora 

há 26 anos, consequentemente da necessidade de inovações metodológicas e orientações didáticas 

mais eficazes, no que diz respeito ao ensino desta disciplina na EJA na Educação Básica, 

considerando os critérios para acompanhamento do percurso estudantil no Tempo Formativo III, o 

qual determinam que tal modalidade de educação deve levar em conta as especificidades dos 

tempos humanos e as diversas formas de organizar a vida, o trabalho e a sobrevivência do coletivo 

popular.  

É válido informar que, equivalente ao Ensino Médio, o Tempo Formativo III é um curso de 

matrícula anual, nos quais as aulas são presenciais e exigem frequência diária. É uma Proposta 

Curricular da educação em EJA da Rede Estadual da Bahia, com base nas aprendizagens por 

Tempos Formativos, Eixos Temáticos e Temas Geradores (Política de EJA na Rede Estadual da 

Bahia, 2009). 

Para um melhor entendimento sobre o Letramento histórico, é preciso compreender, a partir 

da prática cotidiana em sala de aula, como os educandos constroem saberes partindo dos seus 

conhecimentos prévios, das suas experiências de vida, seus desejos, expectativas, necessidades e 

finalidades de aprendizagem, pois eles irão aprender para ampliar e ressignificar seu lugar no 

mundo. De acordo com Pinto (2001, p. 84), é de responsabilidade do educador exercitar um método 

crítico de educação de adultos, que possibilite ao aluno a oportunidade de desenvolver a consciência 

crítica de forma a fazer a sua leitura do mundo em que está inserido. 

Desse modo, apresenta-se como problema de investigação: Como as estratégias pedagógicas 

de letramento histórico, propostas através de oficinas, contribuem no processo de Letramento em 

História dos alunos ejianos do Colégio Estadual Martinho Salles Brasil?  

Trata-se de um convite à revisão de práticas pedagógicas, a fim de desenvolver uma 

aprendizagem mais significativa. Objetivo geral da pesquisa foi de compreender o processo de 

Letramento em História dos alunos ejianos do Colégio Estadual Martinho Salles Brasil, mediado 
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pelo projeto de ação pedagógica, através da realização de oficinas. Além disso, buscamos: 1) 

Contextualizar o Ensino de Jovens e Adultos ao longo da História do Brasil; 2) Discutir o 

Letramento no Brasil e sua interlocução com o ensino de História e a EJA; e 3) Realizar ação 

pedagógica através de oficinas de Letramento Histórico em uma turma da Eja.  

Nesse processo de experienciar o Letramento em História, a intenção foi desenvolver um 

trabalho com o ensino da leitura e interpretação crítica, visando potencializar a compreensão dos 

conteúdos desse componente curricular, buscando bases contextuais na vida cotidiana dos discentes, 

analisando as implicações que a leitura e a interpretação podem proporcionar na compreensão dos 

conteúdos de História, discutindo de que forma são praticadas pela turma pesquisada, como 

interferem no processo de aprendizagem, como os profissionais desta instituição de ensino 

enfrentam a situação que interfere não somente na aula de História, mas também nas demais 

disciplinas, e assim proporcionar oficinas que revelarão na prática os resultados desta pesquisa.  

Para pensar a EJA na perspectiva de Letramento Histórico, utilizei-me da base legal, a partir 

da Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei nº 9.394/96), que assegura a educação de 

jovens, adultos e pessoas idosas que não tiveram a oportunidade de concluir a escolaridade no 

período determinado. A EJA é uma educação que na verdade vai além de uma modalidade, por isso 

tem diretrizes, princípios, critérios e planejamentos que emanam dos governos federal, estadual e 

municipal, tratando-se de uma educação caracterizada pela realidade intergeracional. Infelizmente a 

EJA no Brasil sempre esteve relegada a segundo plano na política governamental, e como a 

diversidade é uma realidade presente nesta modalidade, é preciso de fato resgatar, reparar e incluir 

esses alunos. 

Além da LDB, outras leis que tratam da educação voltada para jovens e adultos também 

foram utilizadas, tais como, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo nº. 208, que fala que o 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno 

regular, adequado às condições do educando; o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

nº. 11/2000, e sua Resolução nº. 3/2010 da Câmara de Educação Básica (CEB), que institui as 

diretrizes operacionais para a EJA; a Declaração Universal dos direitos humanos (1948), a qual 

delineia os direitos humanos básicos; os Parâmetros Curriculares Nacionais de História (PCNs), 

com a proposta de aquisição do conhecimento histórico através da relação entre o que é estudado e 

o que se vive; além da V Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA, 1997), 

que trata do direito de jovens e adultos brasileiros à escolarização. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando se fala em EJA, é imprescindível trazer para o debate o educador Paulo Freire, que 

em seu método de alfabetização foi revolucionário, a partir de uma grande preocupação com o alto 

índice de analfabetismo no país. Freire (2003) apresenta uma proposta de leitura de mundo, que é 

anterior à leitura da palavra, já que todos trazem consigo suas experiências de vida, enfatizando a 

necessidade de uma leitura crítica e questionadora, e isso se desenvolve na medida em que os 

conteúdos estejam de acordo com o interesse e a necessidade do educando. Trazendo o método 

freireano para a prática, o aluno ejiano se torna um cidadão crítico e consciente. O letramento aqui 

proposto é o social, a ideia é preparar o aluno para interpretar diversos contextos, e não só os 

conteúdos de história. A preocupação de Freire (2005) é com a melhoria de uma alfabetização de 

qualidade e que promova avanços significativos na construção do saber. 

Arroyo (2001) discute a realidade de exclusão vivida pelos jovens e adultos em busca de 

uma vida mais justa, entendendo que é a condição existencial dos jovens e adultos que os condena a 

essa marginalidade e exclusão. E isso é notório nas salas de aula da EJA, que historicamente 

recebem alunos que fracassaram no Ensino Médio regular e migram para o noturno pela 

necessidade de trabalhar durante o dia, e muitos até pela ideia de que na EJA é mais fácil. 

Infelizmente, esses alunos ainda se encontram no grupo dos excluídos e oprimidos socialmente.  

Patrícia Bastos de Azevedo ( 2011, p. 2) traz uma discussão mais recente sobre o processo 

de letramento, numa perspectiva mais analítica da história, enquanto “espaço do ensino para além 

da sala de aula, concebido como um procedimento imerso nos processo culturais, sociais e 

filosóficos que estruturam a escola em seu sentido macro e micro, dialogando com múltiplos 

campos discursivos”. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto à metodologia, a abordagem utilizada nesta investigação é de base qualitativa, que 

tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento, supondo um contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, geralmente por meio de um trabalho de campo (LUDKE, 1993). O objetivo aqui é 

trazer à tona o que os participantes pensam a respeito do que está sendo pesquisado, pois não é só a 

visão do pesquisador que é importante, mas também o que os sujeitos da pesquisa têm a dizer em 

relação ao problema (MARTINELLI, 1999). 
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Desse modo, fizemos uso da Pesquisa-Ação, que consiste em uma linha de pesquisa 

associada a diversas formas de ação coletiva, orientada em função da resolução de problemas ou de 

objetivos de transformação, e além da participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter 

social, educacional e técnico. Pode ser definida como um tipo de pesquisa com base empírica, que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo, no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1985).  

Para tanto, foram utilizados os instrumentos da observação participante, a partir da qual o 

pesquisador obtém informações importantes para o desenvolvimento da pesquisa, conhecendo 

melhor os sujeitos envolvidos, bem como as situações que se apresentam a sua volta, inserindo-se 

no grupo, interagindo e partilhando conhecimentos. Outro instrumento utilizado foi a aplicação de 

questionários estruturados, que deram embasamento para a análise dos dados nesse processo 

investigativo.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

A pesquisa apresenta-se em fase de desenvolvimento. Os elementos até então reunidos 

dizem respeito as experiências vivenciadas neste espaço-tempo na unidade escolar, lócus da 

pesquisa, especificamente em sala de aula, bem como das observações e resultado dos 

procedimentos metodológicos utilizados.   

CONCLUSÕES 

Reconhecemos a importância do que diz Paulo Freire: “A leitura de mundo precede sempre 

a leitura da palavra.” Essa concepção dinâmica de leitura, aponta que através do ato de ler, o 

indivíduo estimula sua criatividade e capacidade de compreensão crítica. Lidamos com estudantes 

que para “aprender” o conteúdo das disciplinas, se utilizam, basicamente, de simples aulas 

expositivas, decorando informações ou copiando respostas do livro, que nem ele mesmo explica o 

que significa aquilo que acabara de copiar. Na verdade, quase nunca esses alunos recorrem a leitura 

reflexiva, para a partir daí, elaborar suas próprias informações, seu próprio conhecimento. 

É neste contexto que se propõe o Letramento em História, foco central deste trabalho.Não só 

na História, mas ampliar o letramento em todas as áreas do conhecimento e contextos sociais 

diversos e é importante para que os alunos ejianos sejam capazes de desenvolver habilidades para 
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melhorar a leitura e, consequentemente, a produção escrita, assim estarão de fato preparados para se 

tornarem cidadãos letrados, capazes de interagir e transformar a realidade social na qual estão 

inseridos. 

O que não deve ser permitido é que as atividades de leitura e escrita na aula de história não 

se transformem num ritual burocrático, em que o educando lê sem poder discutir, respondendo 

questionários e redige textos concordando com o educador para se ressaltar mais no aspecto 

quantitativo, deixando do lado o fator qualitativo, que é muito mais relevante e importante no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Por fim, Buscamos responder ao questionamento inicial apresentando outras possibilidades 

de construções de novos conhecimentos, apostando na transposição didática no sentido de fazer 

melhor o que já se faz, buscando revisitar teóricos, ter acesso a experiências exitosas e assim 

através da sugestão das orientações didático-metodológicas, promover de fato, o Letramento em 

História. 

REFERÊNCIAS  

ARROYO, Miguel González. Educação de jovens-adultos: um campo de direitos e de res-ponsabilidade pública. In: 
SOARES, Leôncio; GIOVANETTI, Maria Amélia;  

AZEVEDO, Patricia Bastos de História ensinada: produção de ensino em práticas de letramento/ Patricia Bastos de 
Azevedo. Rio de Janeiro, 2011. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros curriculares nacionais: História / Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   

LUDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1993. 

MARTINELLI, Maria Lúcia. O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em Serviço Social.NESPI nº1.São 
Paulo:PUCSP,1999. 

THIOLLENT, MICHEL. Metodologia da pesquisa-Ação, São Paulo: Cortez: Autores associados 1888.(Coleção temas 
básicos de Pesquisa-Ação) 1985 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2347 

Resumo 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de Mestrado Profissional do Programa de Pós-
Graduação em Educação de Jovens e Adultos, que propõe um estudo sobre o processo de Letramento 
em História na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Estadual Martinho Salles Brasil, 
situado no município de São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador-BA. Para isso, 
fez-se necessário investigar quais estratégias pedagógicas podem contribuir para o processo do 
Letramento Histórico dos alunos ejianos do referido colégio, considerando que não somente a leitura, 
mas a interpretação e o desenvolvimento da capacidade crítica devem ser priorizados, como 
facilitadores do processo de compreensão dos conteúdos trabalhados nesse componente curricular. 
Para tanto, foi feita uma investigação com 38 alunos de uma turma do Tempo Formativo III, Eixo VI, 
também a documentos que regulamentam a EJA e, por fim, foi apresentada uma dimensão prática 
deste trabalho, através da realização de cinco oficinas pedagógicas, onde buscamos fortalecer as bases 
do Letramento, utilizando dos conhecimentos prévios desses estudantes, buscando fazer uma 
contextualização da vida cotidiana e dos fatos históricos trabalhados em sala para que os alunos 
pudessem ler e interpretar criticamente, e assim compreenderem conhecimentos históricos tão 
essenciais para sua formação escolar e cidadã. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que 
se utiliza do método da Pesquisa-Ação e de procedimentos metodológicos de observação e aplicação de 
questionários. A partir das experiências com as oficinas, propomos a organização de orientações 
didáticas para melhorar o ensino de História na EJA, como produto final do Mestrado Profissional. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Letramento. Letramento em História. Estratégias 
Pedagógicas. Oficinas. 
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INTRODUÇÃO 

Esta investigação busca rememorar a escolarização e, de modo mais específico, as aulas de 

Educação Física. À medida que os fios da memória vão sendo puxados e resgatados, trazem 

lembranças de um passado que explica o presente e que antecipa o futuro. Nesse sentido, o resgate 

da memória possibilita a análise do passado, a sua atualização no presente e indicações para o 

futuro, sem importar necessariamente um movimento linear. Relatar é, portanto, um ato de dizer a 

prática que se manifesta a partir da experiência, possibilitando sua construção e reconstrução 

(PASSOS, 2000). 

Com base no exposto, como a Educação Física escolar é lembrada? Que memórias são 

apresentadas no que se refere aos objetivos, conteúdos, espaços e as propostas avaliativas? Como a 

Educação Física foi e vem se constituindo ao longo do tempo no currículo escolar? Partindo destas 

questões norteadoras, define-se como principal objetivo desta pesquisa analisar as memórias 

compartilhadas acerca da Educação Física ao longo da Educação Básica no Cariri - CE.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A memória é tomada nesta investigação como importante espaço de preservação da história 

da escolarização. Ao narrar a sua história de vida viabiliza-se uma experiência refletida sobre a qual 

imprimimos sentidos e significados dos acontecimentos vividos.  Nesse sentido, Silva (2010, p. 

605) explica ainda que: 

“[...] a ação de recordar desempenha uma função fundamental, pois, recordar significa 

resgatar um momento originário e torná-lo eterno em contraposição à nossa 

experiência ordinária do tempo, como algo que passa, que escoa e que se perde”.  

Visando estabelecer esse resgate e perspectivando conhecer os percursos escolares, nos 

interessa de modo mais sistemático compreender como a Educação Física vem se constituindo ao 

longo da história enquanto disciplina do currículo escolar. Entende-se que à medida que se conhece 

essa área é possível traçar melhor os aspectos para legitimá-la.  

Cumpre ressaltar que a legitimidade da Educação Física enquanto campo de conhecimento 

depende de fatores políticos e históricos capazes de torná-la reconhecida por meio de argumentos 

plausíveis (BRACHT, 2003). Bracht e Crisório (2003) esclarecem ainda que é importante investigar 

como vem sendo a Educação Física, como ela está sendo constituída. Tendo em vista que, 

historicamente, a Educação Física sofreu e sofre influência da instituição médica e/ou militar, 
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escolar e esportiva, cuja identidade esteve pautada, sobretudo, numa perspectiva prática, 

considerado o saber mais importante da área.  

Em busca de superar essa perspectiva, Crisório (2003) provoca a necessidade de adotar na 

Educação Física uma unidade teórico-prática que, ao invés de hierarquizar ou separar os saberes, 

propõem sua articulação de modo indissociável. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma investigação qualitativa por se firmar no campo da subjetividade e do 

simbolismo e promove uma relação de proximidade entre o investigador e os atores sociais 

(MINAYO; SANCHES, 1993). Cujo levantamento das memórias escolares da Educação Física 

esteve orientado em narrativas individuais utilizadas para contribuir com a construção de 

conhecimento relativo ao fenômeno no contexto educacional.  

Os participantes da pesquisa foram 11 mulheres com idades entre 47 e 77 anos e 03 homens 

com idades entre 68 e 75 anos, constituindo um total de 14 sujeitos selecionados de forma aleatória. 

Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados por 

meio da análise de conteúdo, via análise temática, proposta por Bardin (2011). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os registros da memória das aulas de Educação Física foram organizados nas seguintes 

categorias: Objetivos da Educação Física; Conteúdos da Educação Física; Avaliação da Educação 

Física, perspectivando identificar como a disciplina vem se constituindo no currículo escolar na 

região do Cariri. Para melhor compreensão cada uma das categorias será analisada. 

Quando os participantes foram indagados para narrar quais os objetivos da Educação 

Física no contexto educacional, emergiu a compreensão de que a disciplina estava presente na 

escola com a finalidade de estabelecer a prática de exercícios físicos, de relaxamento e de construir 

uma identidade patriótico. No entanto, há ainda aqueles que não recordam quais os objetivos dessa 

disciplina. Foram destacadas algumas destas falas: 
As aulas eram voltadas para tentar ajudar os seus alunos a terem maior 

condicionamento físico e uma boa saúde (S02). 

Eram momentos de relaxar e de brincar (S05). 
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A primeira vez que tive contato com a educação física foi no ensino médio, mas era 

apenas para nos preparar pro 7 de setembro, é tanto que tínhamos que ir bem cedinho, 

umas 05h30 da manhã estávamos saindo de casa para 06h00 estarmos na escola para o 

ensaio (S09). 

Hoje sei pra que serve, mas antes eu não sabia, porque os professores não falavam 

(S12). 

Reconhece-se que a Educação Física surge no contexto escolar como uma atividade prática, 

visando à promoção do físico. Cabe lembrar que a Educação Física foi utilizada com a finalidade de 

atingir a saúde corporal, saúde física e eugênica, necessária para consolidação do sistema produção 

e da economia brasileira (CASTELLANI FILHO, 2006). 

O fato desta vinculação muito forte com a prática, contribuindo para que a Educação Física 

ocorra exclusivamente na quadra ou em outros espaços livres, aproximando-se das atividades 

prazerosas para os alunos, que não requerem frequência, conteúdo e avaliação teórica configurando-

se, portanto, como uma disciplina divertida, descontraída, lúdica e prazerosa. Tais características 

distanciam a aula de Educação Física da rigidez, seriedade, cobrança e desempenho exigidos nas 

demais disciplinas curriculares. Nesse sentido, os alunos tendem a eleger a Educação Física como a 

disciplina que mais gostam no currículo da Educação Básica, ao mesmo tempo em que a 

consideram como a menos importante, refletindo a (des)valorização da área nesse contexto 

(DARIDO, 2004). 

Fica evidente a ligação da Educação Física com o militarismo, a partir dos aspectos cívicos e 

patrióticos pregados por essa instituição. Daí a importância dada ao momento cívico vivido nos 

desfiles de 7 de setembro (CASTELLANI FILHO, 2006). Além da falta de informação dos alunos 

acerca do verdadeiro sentido da disciplina no currículo escolar, bem como das atividades realizadas 

pelos professores. 

Acerca dos conteúdos abordados nas aulas de Educação Física apresentadas nos relatos 

dos sujeitos, que estes foram pautados, sobretudo, em exercícios físicos. Os relatos que seguem 

expressam esse entendimento sobre os conteúdos da Educação Física: 

Apesar de fazerem alguns polichinelos, alguns abdominais, alguns joguinhos, 

exercitavam a musculatura, mas não tinham uma percepção, nem a noção de 

conteúdos, aulas com conteúdos em sala, não existiam (S05). 
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A gente não estudava nada não, só fazia exercício físico, só sabia que a educação 

física era necessária para o desenvolvimento, eles diziam só isso, praticávamos 

exercícios, mas não sabíamos pra que servia (S12). 

Conforme Castellani Filho (2006), a aptidão física foi tomada como importante referência 

para orientar o planejamento, o controle, a estrutura e a avaliação da Educação Física no contexto 

escolar. A prática passou a ser tomada como a referência da identidade da área, sendo o “saber 

prático” o principal conhecimento transmitido no âmbito educacional. Tem-se, portanto, uma 

subordinação da teoria. 

Nesse sentido, Medina (1992, p. 68) esclarece que  

Aliás, seja qual for a área de atuação, nada acontecerá de fato à realidade existente se 

não houver uma prática dinamizando esta mesma realidade. Contudo, qualquer prática 

humana, sem uma teoria que lhe dê suporte, torna-se uma atitude tão estéril (apenas 

imitativa) quanto uma teoria distante de prática que a sustente. 

Mesmo que a essência da Educação Física esteja pautada na prática, ela não se configura 

exclusivamente prática. E esse, sem dúvida, se constitui como um dos grandes desafios da área 

ainda no contexto atual articular teoria e prática. Pois, “[...] o conhecimento adquire significação 

quando é incorporado, quando se dissolve no corpo. Somente desta forma o conhecimento altera a 

qualidade de ser do homem” (MEDINA, 1992, p. 39). Os alunos precisam ser informados e 

compreender o quê e para quê se movimento, além de intencional esse movimento precisa ser 

significativo.  

Quando os sujeitos foram indagados sobre o processo avaliativo adotados na Educação 

Física foi verificado que predomina o modelo físico-comportamental, poucos recordam as 

avaliações teóricas e dentre estes há aqueles que desconhecem os critérios de avaliação adotados 

nesta disciplina. 

Para ilustrar esses entendimentos sobre a avaliação em Educação Física são apresentadas 

algumas narrativas: 

O professor avaliava seus alunos de acordo com o desempenho nas aulas práticas 

através da quantidade de abdominais, flexões e o tempo percorrido na caminhada 

(S07). 

Ninguém era reprovado em educação física, a única forma de reprovação, era por falta 

(S12). 
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De acordo com o Coletivo de Autores (1992), a avaliação no contexto da Educação Física 

ainda sofre de limitações, uma vez que sua prática na escola parte de um entendimento restrito do 

processo de ensino-aprendizagem, apoiando-se em paradigmas tradicionais. As preocupações 

principais da avaliação 

[...] têm recaído nos métodos e técnicas usadas, criando-se testes, materiais e sistemas, 

estabelecendo-se critérios com fins classificatórios e seletivos. Essa ênfase tem 

servido para confundir e ocultar importantes reflexões sobre avaliação, reforçando a 

função seletiva, disciplinadora e meritocrática que a mesma assume na escola 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 98). 

A avaliação, com base no exposto, serviu para segregar, selecionar e eliminar alunos. É por 

meio da avaliação que são selecionados os melhores alunos, os que participarão das competições 

esportivas e das apresentações da escola, como seus representantes. E também, é através deste 

mesmo instrumento que a maioria dos alunos é eliminada, por serem tomados como menos capazes, 

menos habilidosos. Isto quando a avaliação acontece, pois o que por vezes ocorre é a utilização da 

presença do aluno como critério avaliativo exclusivo.  

Darido (2012, p. 129) explica que “[...] poucos professores informam os alunos sobre os 

critérios que utilizam para avaliar e atribuir notas, e conceitos, ou seja, os maiores interessados não 

conhecem como serão avaliados e, em muitos casos, nem entendem porque receberam esta ou 

aquela nota”. De fato, a avaliação tem sido realizada de maneira equivocada pela Educação Física, 

tratando-se, portanto, de um processo complexo. 

CONCLUSÕES 

Ressaltamos que o tempo da escola e das aulas de Educação Física não foi lembrado da 

mesma maneira pelos participantes da pesquisa. Ao que nos parece, os registros da memória escolar 

expressam pontos comuns que evidenciam uma Educação Física fundamentada na prática, cujo 

objetivo está pautado no aspecto físico, prevalecendo o esporte como principal conteúdo e com 

processos avaliativos balizados no aspecto físico-comportamental. 

Mesmo reconhecendo a importância do aspecto físico na Educação Física esta não deve ser 

sua exclusividade. Desse modo, é importante romper com a visão fragmentada de homem e 

perspectivar uma educação por inteiro, visando a totalidade do ser. Os conhecimentos da Educação 

Física devem contemplar o jogo, a dança, a luta, o esporte, a ginástica, e dos demais elementos que 

perfazem a cultura corporal, ampliando o leque de possibilidades. Em consonância com esses 
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pressupostos, a avaliação necessita ser compreendida como um processo contínuo, um instrumento 

que contribui para que o professor e o aluno percebam os avanços e dificuldades. 

O campo da Educação Física precisa procurar novas possibilidades de pensar-se, refletir-se e 

constituir-se ancoradas na unidade teoria-prática e na diversificação de conteúdos e de estratégias 

avaliativas. 
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Resumo 

Esta investigação rememora a escolarização e, de modo mais específico, as aulas de Educação Física. 
Parte-se das seguintes indagações: Como a Educação Física escolar é lembrada? Que memórias são 
apresentadas no que se refere aos objetivos, conteúdos, espaços e as propostas avaliativas? Como a 
Educação Física foi e vem se constituindo ao longo do tempo no currículo escolar? Cujo principal 
objetivo constituiu-se em analisar as memórias compartilhadas acerca da Educação Física ao longo da 
Educação Básica no Cariri - CE. O referencial teórico que fundamenta a pesquisa foi construído a 
partir das contribuições de autores Barcht (2003), Crisório (2003), Silva (2010).  Trata-se de uma 
investigação qualitativa, cujo levantamento das memórias escolares da Educação Física esteve orientado 
na pesquisa do tipo narrativa, em que participaram 14 sujeitos com idades que variaram de 45 a 77 
anos. Para a coleta de dados utilizou-se uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados por 
meio da análise de conteúdo, via análise temática (BARDIN, 2011). Os registros da memória das aulas 
de Educação Física foram organizados nas seguintes categorias: Objetivos da Educação Física; 
Conteúdos da Educação Física; Avaliação da Educação Física. Os resultados apontam para uma 
Educação Física fundamentada na prática, cujo objetivo está pautado no aspecto físico, prevalecendo 
os exercícios físicos como principal conteúdo e com processos avaliativos balizados no aspecto físico-
comportamental. Concluindo, pode-se afirmar que o resgate da memória ao mesmo tempo que 
recupera o passado da Educação Física no Cariri se configura como uma possibilidade de 
transformação, uma vez que possibilita refletir sobre a sua função no contexto escolar nos dias atuais. 

Palavras-chave: Memória; Currículo; Educação Física Escolar 
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NAS TRILHAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA   

Sempre temos na memória de nossas vivências algo relacionado a um passeio, uma visita 

que revela nosso caminhar por trajetos. A trilha nos leva ao desconhecido, ao novo, ao desejo de 

descoberta, às surpresas... No entanto, somos nós e o desconhecido, o inusitado. A metáfora permite 

comparar o trabalho diário do professor, aquele que exerce a função de ser um mediador de 

conhecimentos e consequentemente, de educar.  Assim, a chegada de um professor ao encontro de 

formação continuada permite a experiência com diferentes sensações que oferecem angústias, 

reflexões, mudanças, entre outras, provocadas pela aprendizagem.  

O espaço de formação continuada é utilizado como a oportunidade de sendo nós mesmos, 

fazermos a escuta de outros caminhos, atalhos, possibilidades. Desta maneira que a formação 

continuada da rede pública de Ensino Municipal de Belém para os docentes que atuam do 1º ao 3º 

ano do Ensino Fundamental incentiva a qualificação da prática a partir de ação alfabetizadora 

interdisciplinar conduzida por indicação de textos e planejamento por sequências didáticas, 

indicações que somadas ao planejamento do professor  contribuirá à aprendizagem das crianças. 

Tais momentos ocorrem no turno de quatro horas de carga horária do professor uma vez a cada 

mês. Os demais momentos formativos ocorrem no contexto de trabalho de cada Unidade Educativa 

na qual trabalha o professor uma vez por semana de acordo com a carga horária em exercício.    

Como todo o processo formativo, há professores receptivos em maior ou menor nível ao 

trabalho. Na condição de coordenadora, observa-se o quanto é significativo à prática para as 

crianças daqueles que veem esse momento como processo de compartilhamento e aprendizagem a 

exemplo das professoras do Ciclo I 3 º ano do Ensino Fundamental as quais pode-se acompanhar e 

sistematizar o trabalho.  

Na escola, uma vez por semana, o professor tem seu momento de formação em contexto de 

trabalho com a denominada Hora Pedagógica, momento em que se reúne com seus pares, estuda, 

reflete os desafios de sala de aula e planeja, enquanto a turma é atendida por outros profissionais. 

Tendo como referência a formação vivenciada e sua prática, o professor elabora o 

planejamento semanal permeado por avanços, recuos e desafios que o trabalho curricular 

possibilita,  pois as turmas se apresentam de modo diversificado em relação aos níveis de 

aprendizagem, uma parcela significativa das crianças não vivencia um contexto de leitura e escrita 

em família ou não possuem o acompanhamento de seus estudos, as salas de aula são inadequadas 
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considerando o calor e a acústica, entre outros problemas. Embora com estas realidades o trabalho 

pedagógico com qualidade acontece e exerce relevância na formação das crianças.    

Parte-se neste artigo por situar a formação continuada de rede de ensino e em contexto de 

trabalho por serem momentos significativos de encontros entre os professores. No caso da rede de 

ensino municipal o 1º, 2º e 3º ano participam de formação em centro específico e semanalmente no 

seu espaço profissional.   

A escola lócus de nossa experiência privilegia e fortalece a avaliação da aprendizagem. 

Sobre a relevância de pensarmos a avaliação da aprendizagem e seus alcances Freitas et al (2014) 

defende que esta seja participativa, inclusiva e em prol do acesso democrático ao conhecimento.  

Há, portanto, o acompanhamento e o controle pois a formação ocorre com o professor e com 

o coordenador pedagógico com mapeamento do desempenho das turmas por escolas e nesses 

encontros os profissionais que conduzem o processo formativos para os professores apontam 

caminhos, orientações a serem observadas por cada escola, como forma do compromisso com as 

crianças e suas aprendizagens. 

A formação continuada é importante por levar referências para o professor seja por meio de 

encontros coletivos com demais professores, seja no contexto de trabalho na Unidade Educativa em 

que atua, o professor traça o seu caminho, em acordo com a trajetória de seus educandos, reveladas 

na diagnose e no acompanhamento da avaliação da aprendizagem, é o professor com autonomia que 

constrói o seu planejamento e desenvolve seu trabalho e o coordenador é um parceiro que dialoga e 

contribui com esse trabalho.  

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A MEDIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

A experiência como coordenadora pedagógica iniciada há aproximadamente quinze anos, 

reúne o acumulo de vivências que inclui a função técnica  em escola como primeira  atuação 

profissional, a segunda como integrante de equipe técnica  na área de Educação Infantil por oito 

anos em Secretaria Municipal de Educação e atualmente no segundo ano lotada em  escola publica 

municipal com a função de coordenadora pedagógica, sendo portanto novos desafios que se 

mostram diferenciados para uma profissional que ao longo de seu exercício profissional assumiu  

diferentes realidades, seja com o trabalho envolvendo as famílias, as crianças e os professores, o 

que nos impulsiona a refletir sobre a prática e sobre as demandas apontadas pelo cotidiano da 

coordenação pedagógica..  
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Ao tratar sobre a contribuição do coordenador pedagógico na escola, Libâneo (2015) 

defende um trabalho com diferentes dimensões que envolvem sua atuação em ações de natureza 

técnico-administrativa, como também de natureza pedagógico-curricular, este último ressalta o 

planejamento, a formação continuada, o acompanhamento à aprendizagem aos alunos além da 

articulação com a comunidade. E por se tratar neste texto da experiência construída até o ano de 

2019, que se encontra em processo permanente de atuação na função de coordenadora em 2020, 

enfatizaremos o acompanhamento da aprendizagem em duas turmas do 3º ano do Ensino 

Fundamental e a reflexão sobre o trabalho do coordenador pedagógico neste contexto.    

O trabalho do coordenador pedagógico em uma escola é bastante intenso, em nosso caso 

inclui acompanhar a entrada de alunos, observar a chegada dos professores e a devida entrada nas 

turmas, a organização da escola, o diálogo e o acolhimento diário com as famílias, o atendimento a 

alguém que chega com necessidade de informação relacionada à nossa atribuição, a execução de 

uma tarefa definida pela  gestão da escola, dependendo das situações, exigem tomada de decisão. 

Encaminhá-las prevendo o bem estar coletivo e  a gestão do turno, em caso de ausência do diretor,  

lidar com situações inusitadas que possam ser geridas de forma racional, enfim, tarefas que exigem 

diálogo, tomada de decisão, capacidade de resolução de conflitos, escuta, planejamento e 

encaminhamento são exigências diárias do coordenador pedagógico. 

Reconhece-se deste modo que o cotidiano de um coordenador pedagógico é permeado por 

escolhas e seu trabalho deve ser em prol do Projeto Político-Pedagógico da Instituição e da 

aprendizagem, proporcionando formação continuada aos professores e famílias, essência de sua 

atuação que se constitui em um trabalho de parceria, de colaboração, de mediação e importância 

quando há o envolvimento com o grupo de profissionais, bem como o compromisso de trabalhar e 

contribuir com os docentes.  

A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL “GIRASSOL”    

Esse nome fictício não se justifica somente para preservar a identidade dos sujeitos, mas 

como forma de metaforicamente falar da beleza, grandiosidade dos profissionais desta escola que é 

uma escola pública que possui problemas conforme citamos. Entretanto conta com profissionais 

docentes, coordenação, merendeiros, auxiliares de serviços gerais, apoio de secretaria, são 

servidores públicos efetivos que tem o compromisso com o exercício de suas funções e com o zelo 

na educação das crianças.       
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A escola referida é uma Escola de Ensino Fundamental pertencente à rede pública  

municipal de Belém, localiza-se em bairro de área afastada do centro, no entanto, é considerada 

como acessível, pois se constitui em ponto acessível a vários bairros da cidade de Belém, com via 

asfaltada, o bairro conta com bancos, escolas, comércios, áreas de esporte, arte e lazer, praças, entre 

outros. É uma escola que se destaca no bairro pelo trabalho e qualidade, possui o brilho dos 

girassóis e se volta para a formação de seus educandos. O quadro de profissionais é 

predominantemente efetivo com dois funcionários com vinculo de Processo Seletivo Simplificado. 

Os demais são efetivos que em geral conciliam o trabalho na escola com cargos em outras escolas 

como professores ou são lotados em dois turnos. 

As professoras com as quais dialogamos neste ano foram as professoras do 3º ano, nos 

inquietava o fato de que neste último ano do Ciclo I, doze crianças em uma turma que denominarei 

A  não sabiam ler, escrever, interpretar e dez na turma B  neste mesmo nível de aprendizagem de 

um total de vinte e duas crianças. As professoras são professoras com mais de dez anos de 

experiência, efetivas, na faixa etária entre 45 a 50 anos, graduadas em Pedagogia, são profissionais 

que conhecem as crianças, suas dificuldades e potenciais  e fazem o trabalho de excelência e que 

sempre solicitam e dialogam com a coordenação, o que permitiu o registro dessa prática.   

O OLHAR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM DIFERENTES CONTEXTOS 

O acompanhamento do coordenador aconteceu nas horas pedagógicas com identificação das 

crianças, chamada de seus responsáveis e observação destas no cotidiano da escola. Na turma B 

recebemos uma aluna oriunda de outra escola pública que conhecia algumas letras, não se 

relacionava com os colegas, é negra, obesa e com altura bem acima das meninas de sua turma.  

Ao observar o intervalo em vários momentos constatei o bullying, as crianças não a olhavam 

e a ignoravam. Um dia ela tentou mostrar uma flor, as colegas de sala viraram o rosto como se não 

quisesse vê-la. O fato foi acompanhado pela coordenadora que comunicou à direção e a intervenção 

ocorreu em diferentes momentos, assim como em outros episódios. A consequência do trabalho no 

segundo semestre era possível ver esta criança feliz e interativa em vários momentos na escola, em 

conjunto com a auto-estima, o interesse pela aprendizagem transformou a criança e a escola 

também.        

Considerando o acompanhamento e mediação da aprendizagem, reunimos com professores 

de biblioteca, sala de leitura e arte educação para buscar a parceria para a mediação de leitura com 
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as crianças que necessitavam e ficou decidido coletivamente que cada uma atenderia as crianças 

uma vez por semana.  

Como colaboração foi feito o Plano de Intervenção Pedagógica – PIP e uma vez a cada 

semana as professoras atendiam um agrupamento conforme o combinado. Em agosto, a 

coordenação reuniu novamente com professores que desenvolviam o PIP e estes relataram sobre o 

avanço de alguns alunos, entretanto, cerca da metade permanecia com a situação.  

A coordenadora fez articulação com a estagiária que acompanhava uma criança especial 

para auxiliar uma das crianças que possuía necessidade específica e não possuía laudo e a estagiária 

conciliava o atendimento entre as crianças, essa criança avançou e o acompanhamento mais 

individualizado favoreceu a aprendizagem deste aluno. 

Convocamos no início do 2º semestre uma reunião com os pais das crianças que 

apresentavam a inclusão no PIP e anunciamos as dificuldades enfrentadas e de que forma poderiam 

colaborar com as crianças. Um pai passou a acompanhar seu filho e com o trabalho diferenciado a 

criança paulatinamente iniciou seu processo de leitura e escrita.  

Aproximando-se do final do ano letivo o PIP foi reorganizado inversamente, professora de 

biblioteca atenderia a turma e o professor regente acompanharia as crianças, foi a ação positiva para 

que o avanço na aprendizagem ocorresse e somente uma criança em cada turma A e B ficou retida 

por ausência de um compromisso familiar em colaboração com a escola e o acompanhamento ao 

aluno tendo em vista a necessidade de intervenções.    

Buscar alternativas de diálogo, tornar a escola um lugar agradável, suscitar a troca, a 

esperança, superar problemas, mediar, colaborar são compromissos diários do trabalho de um 

coordenador pedagógico.  Pinto (2011) argumenta que a principal atribuição do pedagogo escolar é 

dar suporte organizacional e pedagógico aos professores, sendo a busca de nosso trabalho. 

O olhar do coordenador pedagógico é de alguém que está fora da sala de aula, que pode 

oferecer seu trabalho colaborativo, buscar alternativas porque conhece a realidade pelo que observa 

nas crianças e dialoga com o/a responsável. Assim,  ao intervir sobre o bullying estava fazendo em 

favor da aprendizagem, ao buscar soluções de acompanhamento de uma criança com necessidade 

especial como forma de ajudá-lo a superar dificuldades foi medida em favor da aprendizagem 

significativa da criança, dialogar com os professores regentes e de biblioteca, sala de leitura  que 

atendiam as turmas, reunir com as famílias foram práticas que colaboraram com o êxito do trabalho.  
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Estes são registros que se articulam com demais práticas cotidianas na escola, ressaltando 

que o trabalho assumido por cada professor foi de fundamental importância para a experiência 

exitosa, ressaltamos a atuação com a perspectiva de mediação e transformação reafirmada por 

Placco (2001).  

CONCLUSÃO 

O trabalho sistematizado no artigo inclui o protagonismo de professores e crianças na 

aprendizagem, tendo como partícipes, a gestão e de modo compartilhado, a coordenadora 

pedagógica que acompanha o Ciclo I, pois estas ações foram refletidas nos encontros semanais de 

hora pedagógica.  

O coordenador pedagógico é apontado de forma equivocada por alguns profissionais  como 

aquele que o “trabalho não aparece”, que “ faz tudo”, “que não interfere na dinâmica da escola” 

conforme Neitchelli F. Langona e Gama, Renata(2018) fazem indicações acerca destes estereótipos, 

no entanto, é importante ressaltar que o coordenador tem um trabalho  destinado aos professores e à 

aprendizagem dos educandos, pois seu olhar sobre os aspectos que envolvem a aprendizagem 

incluem a área externa, a quadra, a biblioteca, as múltiplas interações que a criança constrói nesse 

cotidiano que é de extrema importância na aprendizagem.  

A prática pedagógica das professoras envolvidas com as turmas foi significativa, 

principalmente as professoras regentes que finalizaram o processo com as crianças que avançaram 

até o último mês do ano letivo o que confirma a qualidade do trabalho e dedicação dos 

profissionais. Prática que se completa com o acompanhamento que incluiu registros, reuniões e 

encaminhamentos pautados em compromissos coletivos. 

Freitas et al (2014) ao tratar de problemas que envolvem as escolas e refletir sobre a escola 

pública defende a qualidade resultante do diálogo, da valorização da educação pública e da 

responsabilidade com o serviço público oferecido às classes populares. Reitero que a escola possui 

outros profissionais que se dedicam ao seu trabalho e assumem o compromisso em assegurar a 

aprendizagem, a leitura, a escrita e a  visão critica acerca do contexto que vivencia uma forma que 

faço de afirmar que teoria e prática se articulam e que o fazer em prol de educação de qualidade 

social é possível e  acontece todos os dias de Norte a Sul do pais, no entanto, se faz necessário dar 

visibilidade a estas ações, registrá-las e compartilhá-las com demais profissionais.      
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Resumo 

O referido artigo trata do relato da prática de acompanhamento da coordenação pedagógica às turmas 
do 3º ano de uma escola pública municipal em uma escola organizada em ciclos. Tem como objetivo 
geral refletir sobre a formação continuada de professores e suas repercussões às práticas pedagógicas 
com os educandos. Tem abordagem qualitativa, fundamentando-se em autores como Libâneo (2015), 
Freitas (2014), Pinto (2011) e demais autores.  Inicialmente trata-se da relevância da formação 
continuada dos professores, no segundo momento analisa a atuação do coordenador pedagógico no 
acompanhamento às aprendizagens das crianças, sendo resultante da articulação do trabalho de 
professores, coordenadores e famílias em favor da educação pública. A tessitura deste artigo nos 
permite concluir que o estudo é um ponto que se entrelaçará a outros de cores e formas diferentes, pois 
as crianças e profissionais permanecerão nesta escola e construirão novas teias que darão vida a formas 
que certamente se transformarão, pois este é um dos sentidos de educar renovando a esperança em 
cada um e no coletivo.  O trabalho é parceria construída entre coordenação e professores, seja com a 
escuta, parceria para assegurar o dia letivo dos educandos, seja de encaminhamento de situação que 
exija a colaboração, enfim, são aprendizagens que fortalecem a escola, as crianças, os profissionais e a 
educação pública que merece nosso trabalho, compromisso e valorização.    

Palavras-Chave.  Planejamento. Formação continuada. Coordenação Pedagógica.   
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho se situa a partir de experiências de ensino vividas nos anos de 2018 e 2019 no 

Colégio Pedro II nos campi Engenho Novo II (ENII) e Humaitá II (HII), na disciplina Desenho. 

Tais experiências ocorreram com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II em turmas que as 

professoras lecionaram. É válido ressaltar que apesar de ministrarem aulas em outros segmentos a 

escolha por essas turmas se deu, principalmente, por ser o primeiro ano de contato dos estudantes 

com a disciplina. Ambas são professoras pesquisadoras inseridas em programas de mestrado e a 

partir das intervenções do cotidiano escolar foram se construindo problemas de estudo. 

As pesquisas começaram de forma independente pois ambas as autoras se sentiram afetadas 

pelas questões relativas à motivação, interesse e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

recorrentemente observadas nessa etapa escolar. Por esse motivo, no ano de 2018 a pesquisa 

aconteceu apenas no campus ENII e, após alinhamento de ideias, no ano seguinte ocorreu nos dois 

campi citados. 

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as expectativas e os desejos dos alunos para 

a disciplina Desenho, repensar como usar esses dados para adaptar não apenas as práticas 

pedagógicas, mas o currículo, de forma a torna-lo mais interessante para essa nova geração, 

proporcionando uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011).  

Esse debate corrobora com o movimento “Que Desenho o departamento de Desenho quer?” 

iniciado em reuniões de colegiado do departamento em busca de renovação e adequação da prática 

docente, repensando o papel da disciplina quanto aos seus objetivos, aos seus conteúdos, às suas 

abordagens e práticas pedagógicas na instituição. 

PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPPI) DA DISCIPLINA DESENHO 

NO CPII 

Para entender como surgiram as inquietações que levaram à consulta aos alunos sobre que 

eles achavam e o que eles gostariam de aprender em Desenho, é necessário mencionar as discussões 

internas da Instituição e do Departamento, já que estas afetam diretamente a proposta da disciplina, 

a construção do currículo e as práticas pedagógicas.   

A elaboração do novo e atual Plano Político Pedagógico Institucional (PPPI) 2017/2020 que 

teve início em 2014, foi o ponto de partida para tal discussão. A importância desse documento se dá 

em função da atualização de um Plano Político Pedagógico (PPP) que estava em vigor desde 2002. 
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No novo documento os departamentos se posicionam a respeito de suas propostas, objetivos e 

estratégias.  

Segundo o atual PPPI (BRASIL, 2018) a disciplina de Desenho se apresenta da seguinte 

forma:  

O ensino do Desenho Geométrico e Projetivo são embasados nas relações 

entre os elementos geometrográficos e suas propriedades, associando um 

conjunto abstrato de conceitos e ideias às imagens. Neste sentido, são 

buscadas alternativas metodológicas com o propósito de despertar no 

estudante competências como o desenvolvimento do pensamento gráfico 

espacial, lógico dedutivo, a coordenação motora fina e a acuidade visual por 

meio de atividades lúdicas e recursos tecnológicos (p. 221). 

Por essa definição é possível perceber a preocupação em se adaptar à realidade das novas 

gerações como demonstrado pelos apontamentos de utilizar recursos tecnológicos e atividades 

lúdicas e que abrange todos os segmentos de atuação da disciplina. 

Ao adentrar nas estratégias da disciplina para o Ensino Fundamental II (BRASIL, 2018) 

temos que: 

As estratégias desenvolvidas são estruturadas de forma a oferecer aos 

discentes a oportunidade de perceber, analisar e aplicar conceitos e 

propriedades geométricas com o propósito de despertar a motivação por meio 

de mecanismos estimuladores do pensamento lógico dedutivo via 

manipulação de instrumentos (como régua e compasso), atividades lúdicas e 

recursos tecnológicos visando potencializar o raciocínio espacial. (p. 223) 

Mais uma vez é possível perceber a preocupação com o uso de recursos tecnológicos e 

atividades lúdicas para mobilizar os alunos. Para isso, são elencados os seguintes meios: 

• Aulas expositivas que busquem estabelecer conexão entre conceito e 

realidade; através da contextualização dos conteúdos estudados;  

• Aulas com a aplicação de recursos tecnológicos digitais;  

• Análise de situações problema e estabelecimento de estratégias de solução;  

• Produção individual e coletiva;  

• Atividades práticas através de material didático impresso;  

• Atividades lúdicas com a aplicação de instrumentos e conceitos geométricos;  
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• Atividades de criação plástico-visual com a aplicação de conceitos e 

propriedades geométricas;  

• Visitas guiadas à exposições, espetáculos, apresentações e demais programas 

culturais que possibilitem a percepção gráfica e a aplicabilidade geométrica 

compatível com conteúdo estudado (BRASIL, 2018, p. 223).  

Entretanto, apesar de levar em conta a nova realidade dos alunos de necessidade da 

utilização de tecnologia e de abordagens mais lúdicas, as estratégias da disciplina não têm se 

mostrado eficientes para “despertar a motivação”. A constante falta de interesse observada é uma 

das causas que justificam este estudo, bem como, o surgimento desse interesse quando 

atividades/experiências diferenciadas e artísticas são apresentadas. Nesse contexto, como conciliar 

o currículo e as demandas dos alunos? 

“OUVINDO” OS ALUNOS 

Na busca de “alternativas metodológicas”, sugerida na apresentação da disciplina no PPPI 

(autor, ano), que deem conta de despertar o interesse do aluno para os conteúdos a serem estudados, 

além de perguntas usuais sobre gostos pessoais com o intuito de conhecê-los melhor para produzir 

materiais estimulantes, nesses anos foram feitas as perguntas que deram origem a esse trabalho. 

Nestas, questionamos a respeito das expectativas e dos desejos em relação à disciplina 

compreendendo a necessidade de ouvir os sujeitos entendidos como parceiros neste processo – os 

alunos. As perguntas foram feitas em sala e em uma folha os alunos deveriam escrever suas 

respostas não havendo necessidade de se identificarem caso não fosse de seu interesse. 

Aqui, é importante definir a visão que temos sobre o papel do aluno e do professor no 

processo de ensino-aprendizagem e o tipo de aprendizagem que buscamos construir de forma 

coletiva. Para isso, nos apoiamos nas palavras de Freire (2018): 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B, ou de A sobre B, 

mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia 

a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre eles. Visões 

impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperança ou desesperanças que 

implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo 

programático na educação (p.116). 
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Ainda sobre esse assunto outro autor importante é o Ausubel, formulador do conceito da 

aprendizagem significativa. Marco Antônio Moreira (2011), estudioso da teoria no Brasil, a 

apresenta da seguinte forma: 

Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova 

informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária 

e substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da 

aprendizagem significativa que o significado lógico do material de 

aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. 

(MOREIRA, 2011, p.26) 

Tendo em vista todas essas definições, a compreensão da importância da participação do 

aluno no processo de construção das relações de ensino e, do professor de conhece-lo e trabalhar 

com seus interesses chegamos às perguntas “O que você acha que vai aprender em Desenho?” 

(1ªQ) e “O que você gostaria de aprender em Desenho?” (2ªQ). Apesar das perguntas elaboradas 

serem parecidas, entendemos uma intenção diferente em cada uma delas já que a primeira se refere 

às expectativas, ao conhecimento prévio do aluno, à cultura escolar a respeito da disciplina e ao 

imaginário criado em torno do desenho, e a segunda aos interesses que motivariam o ensinar e 

aprender na disciplina.   

SOBRE RESPOSTAS DAS PERGUNTAS  

No ano de 2018 a sondagem foi realizada apenas no campus ENII com 5 turmas. No ano de 

2019 no mesmo campus 4 turmas foram questionadas e no campus HII 6 turmas. Em ambos as 

perguntas foram feitas no primeiro encontro com os alunos tendo em vista não influencia-los com o 

desenrolar do ano letivo e visando coletar suas impressões genuínas.  

É importante destacar que foi levado em consideração que alguns alunos cursavam o ano 

novamente, alguns já haviam tido contato com os conteúdos/materiais por meio de parentes ou 

colegas e que todas as famílias já tinham a lista de material previamente divulgada pela escola. Tais 

fatos podem ter influenciado nas respostas.  

No total participaram da sondagem 406 alunos, sendo 250 do ENII e 156  do HII, 

produzindo um total de 904 respostas, sendo 456 (1ªQ) e 448 (2ªQ) , uma vez que cada um poderia 

ter dado mais de uma resposta às perguntas. É válido ressaltar que para a análise dos dados foi 

considerado o número de respostas e o gráfico pode ser visto no Anexo. 
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A partir das nossas análises identificamos similaridade de temas entre as respostas de ambas 

as perguntas e por isso, a partir das respostas dadas as duas perguntas, determinamos quatro 

categorias: desenho geométrico/técnico, desenho artístico, matemática e outros. Aqui é importante 

salientar como foi feito esse agrupamento de acordo com as respostas suas respostas: 

• Desenho técnico/geométrico: “desenhos/figuras/formas geométricas”, “desenhar/usar 

instrumento”, “ângulos/grau”, “caligrafia”, “teoria sobre desenhos”, “medir”, 

“disciplina técnica” e afins. 

• Desenho artístico: “desenhar”, “desenhar melhor”, “técnicas/estilos de desenho”, 

“desenho artístico/realista”, “desenho 3D”, “ilustração”, “personagens”, “caricatura”, 

“arte”, “expressar em desenhos” e afins. 

• Matemática: “matemática”, “geometria” 

• Outros: “muitas coisas”, “não sei”, “aula passatempo”, “criatividade”, “qualquer 

coisa”, “tudo sobre desenho”, “mexer no computador” e afins. 

O recorte acima é das expressões que mais apareceram na escrita dos alunos. Dito isso, é 

possível observar, a partir dos números totais de respostas na primeira categoria, que cerca de 

metade das respostas à primeira pergunta indicam a compreensão da proposta da disciplina, ao 

passo que, quando analisamos essa mesma categoria na segunda questão, é perceptível a redução do 

número de respostas, o que reflete a falta de interesse nos temas que serão abordados. 

Para além disso, quando analisamos os números totais da segunda categoria, percebemos 

que aproximadamente 40% das respostas indicam um desconhecimento da proposta da disciplina, a 

associando à assuntos relativos ao desenho artístico. A expressiva quantidade de respostas na 

mesma categoria da segunda pergunta demonstra ainda o interesse de cerca de 70% dos alunos nos 

temas relacionados ao assunto. 

Isto posto, fica explícito que mesmo entre os alunos que compreendiam do que se tratava a 

disciplina, muitos manifestaram preferência em estudar assuntos diretamente ligados ao desenho 

artístico. Dessa forma é reforçada a necessidade de uma busca por novas práticas pedagógicas que 

contemplem esses interesses no ensino do desenho geométrico. 

Outro apontamento é o número expressivo de respostas à primeira pergunta que se encaixam 

na terceira categoria – Matemática. Esse dado demonstra a associação que alguns alunos fazem 
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entre Desenho e conteúdos da Matemática, especialmente a Geometria. Associação compreensível 

pela semelhança entre os nomes, apesar de não termos como afirmar ser esse o motivo. 

A quarta categoria – outros – diz respeito à uma gama de respostas variadas que não se 

encaixam nas anteriores e nem compõem uma categoria específica, e trata desde respostas muito 

abrangentes como “tudo sobre desenho” à respostas como “não sei” e “nada”. 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi observado percebemos a necessidade de ouvir os alunos, visto que 

esperávamos um interesse apontando na direção das novas tecnologias (mídias sociais, jogos, 

aplicativos, aparelhos eletrônicos) e à esses recursos, quando na realidade o caminho massivo foi 

em direção ao desenho artístico, algo que causou surpresa. Nesse contexto, analisando por esse viés, 

essa faixa etária ainda consome muita animação, é comum encontrar nas mídias sociais técnicas de 

design em “filtros” de fotografias/vídeos, o desenho de letras por meio da técnica do lettering e 

tutorias de como desenhar, o que talvez possa explicar o direcionamento da maioria das respostas. 

É importante ressaltar que apesar do alto número de respostas relacionado ao desenho 

artístico, não é unanimidade. Isso poder ser reparado nas relações com alunos com defasagem 

idade/série, que demonstram interesse em outras áreas que nem sempre são as de Desenho. 

Outra conclusão que pode ser feita é que desenho artístico e desenho geométrico sempre 

tiveram relacionados, basta ver os estudos e obras de Leonardo da Vinci e Fillipo Brunelleschi, por 

exemplo. No cotidiano escolar é recorrente o afastamento entre essas duas áreas, quando essa 

relação poderia ser melhor aproveitada, tendo em vista ser do interesse dos alunos. Entretanto, 

esbarramos no alto volume de conteúdos que impossibilitam não só essa aproximação com o 

desenho artístico, mas também outras abordagens mais lúdicas ou que sejam mais interessantes que 

apenas a aula expositiva. 

Por fim, essas primeiras observações causaram mudanças em nossas práticas pedagógicas, 

ainda que de forma sútil, já que essas transformações são feitas pouco a pouco e reforçaram a 

necessidade de ampliar o debate junto ao departamento e junto aos alunos. Repensar o volume de 

conteúdos e o currículo e, consequentemente, o material didático e propostas de atividades é um dos 

caminhos para oportunizar uma aprendizagem realmente significativa e cada vez mais necessária 

nos dias atuais.  
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Resumo 

O presente trabalho é resultado de experiências de ensino vivenciadas no cotidiano escolar nos anos de 
2018 e 2019, no contexto de dois campi do Colégio Pedro II: Engenho Novo II e Humaitá II. Sua 
proposta é apresentar uma realidade identificada em sala de aula e discutir o direcionamento do ensino 
da disciplina Desenho a partir de um entendimento maior dos interesses dos alunos. As já existentes 
inquietações oriundas das práticas habituais e a preocupação com o processo de ensino-aprendizagem 
mais significativo, somadas às provocações levantadas pelo departamento no debate sobre “Que 
Desenho o departamento de Desenho quer?”, geraram às autoras a necessidade de expandir a discussão 
para seus alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. A escolha desse segmento se deu pelo fato de 
ser o primeiro ano de contato com a disciplina, que é lecionada até a 2ª série do Ensino Médio. Para 
tanto, foram elaboradas duas perguntas: “O que você acha que vai aprender na disciplina Desenho?” e 
“O que você gostaria de aprender na disciplina Desenho?”. Tais questionamentos podem identificar o 
conhecimento prévio do aluno, a cultura escolar a respeito da disciplina, o imaginário criado em torno 
do desenho, mas visa, principalmente, identificar os interesses que motivariam o ensinar e aprender na 
disciplina. Os resultados demonstram que aproximadamente metade dos estudantes tinha ideia dos 
assuntos que seriam abordados e, apesar disso, cerca de 70% demonstrou interesse em conteúdos 
relacionados ao desenho artístico e temáticas lúdicas em detrimento do desenho geométrico, foco da 
disciplina. A partir da análise dessas respostas as autoras modificaram suas práticas, ainda que 
sutilmente, de modo a conciliar os interesses manifestados e o currículo. 

Palavras-chave: Desenho; Ensino Fundamental II; currículo; prática docente;  
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INTRODUÇÃO 

Entre os espaços favoráveis à produção e difusão do conhecimento se destacam as 

Universidades, as quais também são responsáveis pela formação profissional da sociedade. Ao 

longo da história, as Universidades assumiram diferentes papéis, de maneira consonante às 

intencionalidades de seus governantes. Os ideais que orientam as Instituições de Ensino Superior 

atualmente começaram a ganhar força nos séculos XVIII e XIX com o crescimento do modelo de 

racionalidade moderna, que possibilitou que as academias buscassem contemplar também seus 

interesses sociais. Mais do que isso, ao longo desse período as universidades ampliaram sua 

autonomia e, a partir do século XX, após as duas grandes guerras, passaram a priorizar as áreas da 

Ciência e da Tecnologia, tornando o conhecimento o eixo central da vida social contemporânea. 

Com a ascensão do compromisso com o conhecimento, se eleva a demanda pela educação, o que 

acaba por requerer primados investimentos do governo na formação do cidadão. A educação 

fundamental e de nível médio passam a ser para a população brasileira um direito garantido pelo 

Estado, aumentando, por conseguinte, a procura pela formação universitária.  Segundo Goergen 

(2014), nessa perspectiva, as universidades se tornam responsáveis pela produção de conhecimentos 

e formação de profissionais financeiramente rentáveis, deixando de lado seu papel formativo, 

humano e social. Portanto, a função da universidade na construção de uma sociedade passa a se 

conflitar com diretrizes econômicas do mercado, que buscam estimular uma formação favorável ao 

consumo e à produção. Nessa realidade, o currículo passa a ser considerado um dos principais 

instrumentos de validação e regulação dos investimentos públicos.  

De acordo com Lopes (2015), as políticas de currículo são provenientes da articulação entre 

diferentes anseios do Estado, interesses privados ou outros movimentos que buscam atender as 

necessidades mercadológicas de produção. Dessa maneira, as significações de currículos vão se 

modificando de acordo com o poder vigente. É impossível desarticular o currículo da política, o que 

implica que, para uma análise do mesmo, primeiro é necessário compreender as relações de poder 

que permeiam suas bases.  

O perfil da Educação brasileira foi moldado de acordo com as mudanças na economia e as 

reformas do Estado. Entre os anos de 1993 a 2003, emergiram vários acordos de financiamentos 

entre o Ministério da Educação e o Banco Mundial, tratados considerados fundamentais para dar 

início às diversas mudanças no perfil educacional do país, sendo o ponto de partida para um novo 

pensar da Educação e, consequentemente, dos currículos. Em 1996, foi promulgada a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que revogou os currículos mínimos, os quais 

objetivavam uniformizar os cursos superiores exigindo os mesmos conteúdos em cursos 

equivalentes, estabelecendo uma relação de disciplinas obrigatórias e uma carga horária de duração 

mínima, e passou a se concentrar em torno do Currículo Nacional e da Avaliação dos Cursos de 

Graduação, utilizando como instrumentos e parâmetros os Projetos Pedagógicos, a infraestrutura, o 

corpo docente e o Exame Nacional de Cursos. 

Ao desconsiderar os currículos mínimos, a legislação se deparou com uma mobilização 

liderada, principalmente, pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) para repensar a formação de professores. Essa mobilização teve uma contribuição 

significativa para a reforma curricular em todos os cursos de graduação no Brasil, possibilitando 

uma nova concepção de currículo.  À vista disso, os currículos deixam de estar diretamente 

vinculados às grades curriculares, pré-requisitos e sistemas de créditos e passam a ser constituídos 

por módulos ou núcleos comuns. A partir disso é iniciada uma reformulação do Ensino Superior no 

Brasil amparada pela LDB e, nesse caso, segundo Lopes (2015), os projetos pedagógicos dos cursos 

de licenciaturas passam a ser os principais instrumentos de regulamentação do Estado.   

Sob tais considerações, esse trabalho objetiva analisar o discurso sobre formação do 

professor materializado no Projeto Pedagógico (PP) de um Curso de Física de com modalidades 

Licenciatura e Bacharelado em Física dos Materiais de uma Universidade Pública, utilizando como 

referencial teórico e metodológico a Análise de Discurso Pecheutiana, desenvolvida no Brasil por 

Orlandi (2001, 2015) e Brandão (2012). Orlandi (2003, p. 21) define Discurso como “efeito de 

sentido entre locutores”, o qual é entendido como a articulação de processos ideológicos e dos 

fenômenos linguísticos. Os efeitos de sentido são produzidos em condições terminadas, conhecidas 

como condições de produção. 

O PROJETO PEDAGÓGICO (PP)  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

(BRASIL, 2015), os cursos de Física, por sua vez, estão organizados por meio de Módulos 

Sequenciais especializados, que remetem à formação do Físico-Pesquisador, do Físico-Educador, 

Físico-Interdisciplinar e Físico-Tecnólogo. Na presente pesquisa serão levados em consideração o 

perfil do Físico-Pesquisador e do Físico-Educador, visto que são os perfis que o PPP da 

universidade estudada se propõe formar. Segundo as Diretrizes Curriculares da Física 

(CNE/CES1304/2001, p.3), o “Físico pesquisador: ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica 
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ou aplicada, em universidades e centros de pesquisa”. Já o Físico-educador: “dedica-se 

preferencialmente à formação e à disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, 

seja através da atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação 

científica, como vídeos, ‘softwares’, ou outros meios de comunicação”. 

O curso de Física estudado possui uma trajetória de mais de 50 anos, tendo passado por 

diversas reestruturações curriculares para atender as mudanças das políticas públicas educacionais. 

Tais reformulações foram estudadas no decorrer dos anos por pesquisadores (CORTELA, 2011; 

CAMARGO, 2007) que avaliaram seus impactos na formação do professor. 

Cortela (2011) vivenciou um processo de modificação importante no currículo que 

colaborou expressivamente com a construção do projeto atual. Seus estudos buscaram investigar as 

relações de poder presentes durante discussões acerca da transformação do curso que formava 

apenas licenciandos em Física e que passou a ofertar outra modalidade - Bacharelado em Física dos 

Materiais - a partir de 2011.  De acordo com a autora, 

apesar do discurso do texto do PP aproximar o modelo de formação de uma 

licenciatura, buscando como perfil do egresso o educador em Física, seus objetivos 

quanto à formação pretendida, as competências almejadas para os egressos e as ações 

que resultaram na forma como ele foi operacionalizado nestes últimos 4 anos, 

aproximam o curso de um bacharelado. (CORTELA, 2011, p. 197) 

Ademais, é importante ressaltar que grande parte dos docentes universitários que planejaram 

o projeto pedagógico se graduaram na década de 1980 e, nesse caso, foram formados sob um 

modelo de racionalidade técnica conhecido como “3+1”. Também é válido ressaltar que o conselho 

do curso é composto por dez docentes, sendo seis do departamento de Física, um do departamento 

de Matemática, um do departamento de Ciências Humanas e um do departamento de Educação. 

Além disso, apenas um dos docentes possui formação na área de ensino de ciências, sendo os 

demais doutores em áreas específicas da Ciência.  

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa e trata-se de um estudo documental, no qual se 

enxerga o PP do curso estudado como um “meio de comunicação”, uma vez que o referido 

documento foi elaborado para atender determinados propósitos e sua escrita é destinada aos seus 

interlocutores. De acordo com Flick (2009, p. 234), a pesquisa documental deve ser compreendida 

como uma forma de contextualização da informação, sendo analisada como “dispositivos 
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comunicativos metodologicamente desenvolvidos na produção de versões sobre eventos”. As fontes 

das pesquisas documentais podem ser diferenciadas em dois tipos: documentos solicitados para a 

pesquisa e não solicitados. Sob tal contexto, esta pesquisa utilizou documentos do segundo tipo, 

uma vez que o PP do curso de graduação dessa instituição é disponibilizado no site da universidade. 

O DISCURSO PRESENTE NO PROJETO PEDAGÓGICO E SUA RELAÇÃO COM A 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FÍSICA 

Ao considerar que o texto presente no PP não se reduz a um objeto abstrato que tem como 

objetivo a transmissão de informação, com início e final, concentrando-se apenas na língua, foi 

possível reconhecê-lo como uma unidade de significação, considerando seus sentidos em 

movimento e sua incompletude textual, o que possibilitou orientar a análise conforme as condições 

de produção do discurso e a interação enquanto construção social. Nesse sentido, em conformidade 

com Orlandi (2015), será estudada a produção discursiva do PP para compreender quais efeitos de 

sentido são gerados em seus interlocutores acerca das duas modalidades de formação do curso de 

Física.  

O PP inicia sua apresentação apontando a inclusão de adequações curriculares sob a 

intenção de atender os pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE Nº 02/2015) e do 

Conselho Estadual da Educação (CEE Nº 442/2018), o que deixa claro quais demandas específicas 

se busca contemplar.  

Logo nos primeiros parágrafos da apresentação, a comissão que constituiu o projeto lança 

como fundamento a seguinte frase: “O Projeto da Licenciatura em Física é resultante de avaliações 

realizadas continuamente pela coordenação do curso nos últimos anos junto a alunos e docentes 

(CAMARGO et al. 212)” (PP, 2019, p. 4). Nesse discurso é possível verificar uma tentativa de 

trazer validação. A comissão almeja validar suas adequações do novo PP por via da explicitação de 

que o mesmo foi construído utilizando os resultados de pesquisa da área. Essa frase produz efeitos 

de sentidos de uma validade acadêmica em seus interlocutores ou, ainda, um efeito-leitor. Além 

disso, na incompletude textual ela também pode ser utilizada para objetivar promover uma 

autoridade à comissão. Na sequência, a comissão justifica a implementação da modalidade de 

Bacharelado em Física dos Materiais na instituição enfatizando o investimento motivado por 

captação de recursos de órgãos financiadores e o aprimoramento da infraestrutura dos laboratórios 

de pesquisa. “A criação da modalidade Bacharelado está sendo extremamente adequada a esse 

contexto, possibilitando que os investimentos realizados em infraestrutura de pesquisa e em 
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formação dos docentes possam beneficiar os estudantes do curso de Física” (PP, 2019, p. 8). Tal 

afirmação traz ao interlocutor efeitos de sentidos que demandam unicamente o reconhecimento da 

necessidade dessa implementação, sob a justificativa, de um carecimento preexistente, verdadeiro, 

ou natural, motivado pela presença da infraestrutura que seria benéfica aos estudantes.  

Ademais são definidos os objetivos gerais do curso e os objetivos específicos de cada 

modalidade de ensino. Nos objetivos gerais, a comissão inicia sua locução dizendo que “O curso de 

Física [...] busca atender a demandas importantes para a região do [...]” (PP, 2019, p. 9). Neste caso, 

nota-se que a intenção parece ser obter uma relação entre situações concretas, representando-as no 

interior de seu discurso. Segundo Orlandi (2001, p. 26) “quando se diz algo, alguém o diz de algum 

lugar da sociedade para outro alguém também de algum lugar da sociedade e isso faz parte da 

significação”. A comissão busca então trazer ao interlocutor qual o seu local de fala por meio de 

processos discursivos sedimentados e institucionalizados. Nesse enunciado é possível notar que o 

discurso está destinado às comissões de educação nacional e estadual, visto que se demostra 

preocupação durante toda formação discursiva em validar as adequações em relação ao contexto 

social no qual a universidade está inserida.  

Na sequência são elucidados os objetivos específicos de cada modalidade:  

A modalidade de Licenciatura em Física tem como objetivo principal formar o 

professor de Física para a Educação Básica possibilitando ao profissional formado 

dedicar-se também à continuidade da formação na área de Ensino de Ciências ou áreas 

afins.[...] A modalidade Bacharelado em Física dos Materiais tem por finalidade 

formar profissionais com sólida e atualizada formação em Física Clássica, Física 

Moderna e Contemporânea e Matemática.[...] (PP, 2019, p. 9-10) 

Observa-se que as produções discursivas produzem diferentes efeitos de sentidos nos dois 

casos, pois derivam de formações ideológicas diferentes. Segundo Orlandi (2015, p.15), “o discurso 

é o lugar onde se pode observar essa relação entre língua e ideologia”, compreendendo como os 

sujeitos utilizam a língua na produção de sentidos.  

Na definição dos objetivos da modalidade licenciatura, o sujeito do discurso empenha-se em 

trazer uma ideia geral e abrangente da formação, enquanto que na definição dos objetivos da 

modalidade do bacharelado, concentra-se em trazer os conteúdos básicos da formação. Segundo 

Lopes (2010), propostas curriculares fundamentadas em conteúdos básicos do conhecimento 

normalmente são utilizadas na intencionalidade de reforçar uma imagem democrática do ensino, 

entretanto elas também podem desvalorizar tal ideologia ao serem definidas como um objetivo 
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central, entendendo a prática como um espaço a ser colonizado. De acordo com Brandão (2012, 

p.103), o conceito de ideologia envolve “o princípio da contradição que está na base das relações de 

grupos sociais, cujas as ideias entram em confronto, numa correlação de forças”. Nesse caso, é 

possível notar que a utilização de conteúdos básicos na definição dos objetivos do bacharelado 

aparece causando efeitos de sentidos de superioridade aos interlocutores. Fica explícita a relação de 

forças que contribui para a constituição dos processos de significação do discurso. 

Mais adiante, é definido o perfil esperado do egresso de Física: 

Seja qual for a modalidade escolhida, o formando deve ser um profissional capaz de 

abordar e tratar problemas novos e tradicionais apoiando-se em conhecimentos sólidos 

e atualizados em Física. Também precisa estar sempre preocupado em buscar novas 

formas do saber e do fazer científico e/ou tecnológico. Em todas as suas atividades, a 

atitude de investigação deve estar sempre presente, embora associada a diferentes 

formas e objetivos de trabalho. (PP, 2019, p. 11) 

Nota-se que o discurso acerca do perfil esperado foi literalmente transferido do discurso das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física de 2001. É possível também identificar 

cópias quando os perfis são definidos especificamente à licenciatura e ao bacharel são descritos 

identicamente ao perfil esperado do Físico-educador e ao Físico-pesquisador.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A análise do PP permite compreender que os segmentos enunciativos presentes nas 

produções discursivas acentuam o cumprimento das normativas nacionais e estaduais. Também é 

possível notar nas formações ideológicas que, apesar de serem apontados alguns resultados de 

pesquisa, a proposta curricular foi elaborada sem uma discussão mais ampla que envolvesse toda a 

comunidade acadêmica de forma que se evidenciassem as contradições de princípios teóricos e 

metodológicos subjacentes a cada perfil egresso esperado. Observa-se que as discussões ficaram 

maioritariamente concentradas em reafirmar a importância e os benefícios da modalidade de 

bacharelado, o que pode ser justificado devido ao fato de que o conselho do curso é centralizado na 

composição de docentes voltados para área específica da Física, com uma representatividade 

mínima da área de ensino.  

Por fim, pode-se concluir que o PP apresenta uma supervalorização do bacharelado em seu 

corpo discursivo, a qual é ratificada pela formação ideológica e a relação de forças presente no 

discurso, acentuada por contradições em sua elaboração ora crítica, ora acrítica, que aponta para 
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lacunas no perfil formativo, uma vez que, em alguns momentos, o projeto apresenta enunciados que 

não corroboram com sua autonomia, apresentando em seus discursos cópias do discurso oficial ou 

utilizando discursos próprios institucionalizados. 
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Resumo 

No contexto econômico e político atual, o currículo tem se tornado um dos principais aparatos para a 
validação e regulação dos investimentos públicos. Nessa perspectiva, ele tem sido objeto de estudo de 
diferentes grupos de pesquisas do país. Compreendendo que é impossível desarticular o currículo da 
política, para estudá-lo é preciso analisar as relações de forças que permeiam as bases curriculares. Sob 
tal contexto, essa pesquisa objetiva estudar os discursos presentes no Projeto Pedagógico (PP) de um 
Curso de Licenciatura e Bacharelado em Física de uma Universidade Pública Paulista. Para tanto, foi 
utilizado como referencial teórico e metodológico a Análise do Discurso Pecheutiana, desenvolvida no 
Brasil por Orlandi (2001, 2015) e Brandão (2012). A partir desse referencial foi possível reconhecer o 
PP como uma unidade de significação, o que possibilitou o estudo de seus sentidos em movimentos e 
de sua incompletude textual, promovendo uma análise de acordo com as condições de produção do 
discurso e a interação enquanto construção social. Sendo assim, foi possível verificar que os segmentos 
enunciativos presentes nas produções discursivas acentuam o cumprimento das normativas nacionais e 
estaduais. Durante todo o texto as discussões ficaram maioritariamente concentradas em reafirmar a 
importância e os benefícios da modalidade de bacharelado, o que pode ser justificado devido ao fato de 
que o conselho do curso é centralizado na composição de docentes voltados para área específica da 
Física, com uma representatividade mínima da área de ensino. Dessa forma, o PP apresenta uma 
supervalorização do bacharelado em seu corpo discursivo, a qual é ratificada pela formação ideológica e 
a relação de forças presentes no discurso, acentuada por contradições em sua elaboração, uma vez que, 
em alguns momentos, apresenta enunciados que não corroboram com sua autonomia.   

Palavras-chave: Projeto Pedagógico, Currículo, Formação Inicial de Professores de Física, Análise de 
Discurso. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Esse trabalho busca investigar o ensino de leitura contido no(s) currículo(s) de língua 

materna dos anos iniciais do ensino fundamental, pretendendo, dessa forma, contribuir para uma 

mudança qualitativa na educação do país. Visto que a leitura, bem como a escrita, perpassa 

basicamente todos os níveis de ensino e disciplinas do saber, entendemos que se falharmos em fazer 

com que os nossos alunos se apropriem da língua escrita, estamos fadados ao sempre fracasso 

escolar. Para Soares (2000), esse, na verdade, é um fracasso da escola, que ao não obter êxito na sua 

função de formar e preparar o cidadão para a vida em sociedade, contribui para a perpetuação das 

desigualdades sociais. Aliás, compreender melhor as relações entre a vida em sociedade, escola, 

língua/linguagem é outra preocupação desse trabalho.  

Para investigar temáticas tão complexas, essa pesquisa é composta por três eixos de 

trabalho. O primeiro, busca investigar como os documentos oficiais, sobretudo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Língua 

Portuguesa, normatizam o ensino de leitura a ser desenvolvido pelos professores de todo o país, 

analisando, ainda, em que medida tais documentos se enquadram na concepção de leitura que 

estamos tentando construir. 

Já o segundo eixo do trabalho pretende investigar as práticas de leitura que, de fato, vem 

sendo desenvolvidas nas salas de aula. Para tanto, vem sendo realizada uma pesquisa de campo 

numa escola pública, da Baixada Fluminense, que atende aos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Por fim, por concebermos o livro didático como uma “metonimização” do currículo oficial 

em sala de aula, o terceiro eixo desse trabalho busca analisar o ensino de leitura desenvolvido nas 

escolas do país através da análise das atividades de leitura contidas nos livros didáticos, que, em 

muitas instituições de ensino, é o único material de (in)formação dos professores e de letramento 

dos alunos (VARGAS, 2012; 2017; 2018).  

A partir desse diálogo entre a teoria e os resultados encontrados na prática, pretende-se 

produzir propostas alternativas de práticas curriculares e de material didático para o ensino de 

leitura.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Para investigar o ensino de leitura desenvolvido para/nos anos iniciais, partimos do conceito 

de leitura das ciências em cognição, que a concebem não como um produto, mas como um processo 

de construção negociada de sentido viabilizada pela nossa capacidade de realizar inferências, isto é, 

pela nossa capacidade de integrar os nossos conhecimentos prévios às novas informações 

veiculadas pelo texto (KLEIMAN, 1993; VARGAS, 2012, 2017; FULGÊNCIO e LIBERATO, 

2010).  

Dessa maneira, a pesquisa se fundamenta na hipótese interativa do processamento da 

informação, que, integrando as hipóteses ascendente e descendente, acredita que uma estrutura 

completamente nova, denominada espaço-mescla, surge da interação entre leitor e texto. Na 

hipótese ascendente, ou, inglês, bottom-up, o texto é entendido como fonte única de informação e o 

papel do leitor seria apenas o de extrair, de forma linear e mecânica, o sentido que já estaria dado no 

texto. Já a hipótese descendente ou top-down enfatiza o leitor como fonte única de sentido na leitura 

do texto, que, por sua vez, atuaria como mero confirmador de hipóteses geradas pelo leitor 

(VARGAS, 2012, 2017; KLEIMAN, 1993). 

Entretanto, essa concepção pode, num primeiro momento, se configurar como um problema, 

pois como bem pontuou Kleiman (1993): 

Não seriam as tentativas de ensino de leitura incoerentes com a natureza da atividade, 

uma vez que a leitura é um ato individual de construção de significado num contexto 

que se configura mediante a interação entre autor e leitor, e que, portanto, será 

diferente, para cada leitor, dependendo de seus conhecimentos, interesses e objetivos 

do momento? 

Nessa perspectiva, a autora nos ajuda compreender que o ensino de leitura vai de encontro à 

natureza do ato de ler se aceita e impõe apenas uma leitura/interpretação – geralmente a do livro 

didático e/ou do professor – aos aprendizes. Porém, tal ensino pode ser de grande valia se se voltar 

para o desenvolvimento de habilidades, “uma vez que a única maneira de se aprender a ler é 

praticando significativamente a leitura” (VARGAS, 2012). Para tanto, Kleiman (1993) recomenda 

que pautemos nossas ações pedagógicas pelas operações usadas pelos bons leitores para abordar os 

textos. Tais operações também são conhecidas como estratégias de leitura e dividem-se em dois 

grupos: cognitivas e metacognitivas. 

Considerando que as estratégias cognitivas pertencem a um nível inconsciente do 

processamento de dados, a autora propõe que voltemos nossas ações didáticas para as estratégias 



DIDÁTICA(S) ENTRE DIÁLOGOS, INSURGÊNCIAS E POLÍTICAS 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2385 

metacognitivas de leitura, que pressupõem o monitoramento e controle da própria cognição tendo 

em vista o alcance de objetivos previamente definidos e, portanto, o desenvolvimento da autonomia 

do aluno-leitor. Desse modo, para que o comportamento metacognitivo e o ensino de leitura ocorra 

com eficácia, é imprescindível a clara definição dos objetivos aos alunos (GERHARDT, 

BOTELHO e AMANTES, 2015; DEEPS e GOLIATH, 2013). Pois só assim eles terão plenas 

condições não só para realizar – antes, durante e após a leitura – as necessárias inferências, mas 

também de refletir acerca delas (VARGAS 2017).  

Outro aspecto fundamental a pesquisas como essa, que se ocupa das práticas e usos sociais 

da linguagem, são as relações entre fracasso escolar, sociedade, escola e língua/linguagem. Autores 

como Soares (2000) e Bagno (2002) afirmam que a escola contribui para a perpetuação da ordem 

social vigente quando além de legitimar e impor apenas uma variante da nossa língua – a das elites 

urbanas –, nega e condena todas as demais variantes e os seus usuários, considerados pessoas “sem 

língua” e, por conseguinte, sem cultura. Nessa perspectiva, fica fácil entender o porquê do fracasso 

escolar se concentrar nos alunos oriundos das camadas populares da sociedade. 

Visando superar esse quadro, Bagno (2002; 2005) propõe um ensino pautado no conceito de 

Educação Linguística, que, de acordo com ele, ajudaria a avançar de um ensino de língua arcaico – 

porque limitado à norma padrão e à gramática tradicional – para um ensino de língua (materna e 

estrangeira) realmente significativo. Ainda segundo o autor (2002), um ensino de língua 

significativo é aquele que: 1) busque o desenvolvimento contínuo e progressivo das habilidades de 

ler, escrever, falar e escutar; 2) reconheça e reflita acerca da língua enquanto fenômeno simbólico, 

ideológico, histórico, sociocultural, cognitivo, etc.; 3) tomando a língua como objeto de análise, 

construa conhecimento sobre ela.  

Para finalizar, a pesquisa se embasa nos pensamentos de Freire (2019) e Kastrup (2009) que, 

cada um com suas particularidades, apregoam a transição de um ensino reprodutor e bancário – 

baseado na política da recognição – para um ensino libertador e problematizador – baseado na 

política inventiva –, que dê aos alunos plenas condições de participar e intervir, de forma crítica e 

consciente, na sociedade letrada de qual faz parte.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro eixo desse trabalho, foi possível observar que tanto os PCNs (1998) quanto a 

BNCC (2017) apresentam uma abordagem sociointeracionista e reconhecem aspectos importantes 

do ensino de língua, como a interação, a prática comunicativa e o contexto. Assim, ambos 
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trabalham com uma concepção de leitura enquanto processo ativo de construção de sentidos 

decorrentes da interação do leitor com o texto.   

Contudo, pesquisadores em cognição como Gerhardt (2013) e Vargas (2012) nos ajudam a 

compreender que, se por um lado os PCNs e a BNCC assumem a hipótese interativa do 

processamento de dados, por outro, eles ainda apresentam uma visão ascendente em muitos 

aspectos. Situação que fica evidente quando percebemos que ambos os documentos concebem o 

processo de inferência não como uma interação entre leitor e texto, mas como mero preenchimento 

de lacunas deixadas pelo autor, considerando, pois, o texto como fonte única de sentido. 

Esses documentos também apresentam esse caráter ascendente ao se atentarem, no ensino de 

língua, apenas para a situação comunicativa e para as condições de produção do material escrito, se 

esquecendo das “condições em que os alunos constroem significado em contato com eles em sala de 

aula, e com quais objetivos e recursos o fazem” (GERHARDT, 2013, p. 80). 

Em síntese, os PCNs e a BNCC representam, para o ensino de língua e, mais 

especificamente, para o ensino de leitura, avanços curriculares em relação aos objetivos e 

conteúdos. Porém, ainda há muito o que se fazer em relação à metodologia para o trabalho com o 

texto. 

Já na segunda etapa do trabalho, foi observado que, em sala de aula, é desenvolvido dois 

tipos contrastantes de ensino de leitura: um que aceita e impõe apenas uma leitura/ interpretação – 

geralmente a do professor e/ou do livro didático – como válida; e outro, fruto de visões distorcidas 

sobre os novos paradigmas acerca da leitura, que aceita e valida toda e qualquer 

leitura/interpretação realizada pelos alunos, independentes das informações contidas no texto 

(GERALDI, 1997). Agindo assim, a escola não desconsidera somente o caráter interativo da leitura, 

mas também o papel agentivo do aluno-leitor. Apesar das discrepâncias, esses dois tipos de ensino 

mantêm em comum uma concepção elitista e, por isso, limitada de língua.  

Finalmente, na terceira etapa desse trabalho, foi observado que, de uma maneira geral, 

apesar dos livros didáticos analisados apresentarem bons textos, suas atividades de leitura focam 

quase que exclusivamente na decodificação e na cópia de informações explícitas do texto. E as 

poucas questões que trabalham com uma leitura inferencial, ainda apresentam um gabarito que ora 

se agarra a uma única resposta, ora aceita qualquer resposta do aluno, não exigindo que ele utilize 

os dados do texto para justificar seus pensamentos (VARGAS, 2018). O que acaba por transmitir 

uma visão equivocada sobre o que seja a leitura não só aos alunos, mas também aos próprios 

professores, que se tornam reprodutores e não produtores de conhecimento.  
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Essa situação se agrava se consideramos que a maioria dos professores fazem uso 

indiscriminado do livro, sem uma análise prévia e cuidadosa. Assim, ao invés de servirem de 

instrumento para a prática docente, esse material didático acaba por ditar o trabalho do professor e a 

aprendizagem dos alunos, invertendo, assim, meios e fins. Para superar esse quadro, Vargas (2012) 

apregoa que o livro didático incorpore a leitura como uma atividade que envolve processos 

cognitivos e metacognitivos e, por conseguinte, que leve o aprendiz a perceber quais estratégias de 

leitura ele pode desenvolver em cada atividade e como fazer isso. O pesquisador (VARGAS, 2018) 

ainda recomenda que os livros lancem mão, nas atividades de leitura, de gabaritos que mostrem aos 

professores como trabalhar com a multiplicidade de respostas possíveis e como desenvolver as 

habilidades trabalhadas nas questões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por considerar a leitura direito inalienável do cidadão e questão-chave para a melhoria da 

qualidade da educação no país, esse trabalho, em suas três frentes de realização, busca investigar o 

ensino de leitura desenvolvido para os anos iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de, 

futuramente, propor novas inteligibilidades sobre esse tema.  

Partindo da concepção de leitura como processo de construção de sentidos a partir da 

interação entre conhecimentos prévios do leitor e informação do texto, pretendemos trabalhar para a 

superação de língua e de leitura elitista e reprodutor e instaurar outro mais crítico e problematizador 

da realidade. Dessa forma, esperamos que os alunos que possam entrar em contato com tal proposta 

se tornem cidadãos atuantes na sociedade da qual fazem parte.  
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Resumo 

Esse trabalho busca investigar o ensino de leitura dos anos iniciais do ensino fundamental com vistas a 
pensar em propostas alternativas de práticas curriculares e de material didático. Para tanto vem sendo 
desenvolvido três eixos de trabalho, que buscam analisar o ensino de leitura a partir dos documentos 
oficiais – sobretudo os PCNs e a BNCC –, das práticas desenvolvidas em sala de aula e das atividades 
dos livros didáticos. A partir dos estudos teóricos e dos resultados encontrados na prática, é possível 
afirmar que, apesar desses documentos apresentarem alguns avanços em relação aos conteúdos e 
objetivos desse ensino, ainda há muito o que se fazer no tocante a uma metodologia do trabalho com o 
texto. Foi observado, ainda, que, em sala de aula, o trabalho didático com a leitura é quase que 
exclusivamente guiado pelos livros didáticos. Situação que se agrava se considerarmos que esses livros 
ainda apresentam uma visão elitista e limitada de língua, o que se traduz em atividades de leitura 
pautadas na mera decodificação e na cópia das informações explícitas do texto, desconsiderando, assim, 
não só a natureza processual e interativa da leitura, mas o papel agentivo do professor e do aluno, que 
se tornam reprodutores e não produtores de conhecimento. A partir dessas análises, foi possível 
perceber, também, as relações intrínsecas das nossas concepções de sociedade, escola, 
língua/linguagem e fracasso escolar. Para reverter tal quadro, nos agarramos nos pensamentos de Freire 
(2019) e Kastrup (2009), que apregoam a transição desse ensino reprodutor e bancário para outro mais 
crítico e problematizador, que instrumentalize o aluno para a participação social. 

Palavras-chave: Ensino; leitura; livro didático; educação linguística; fracasso escolar 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz parte das discussões sobre Educação Matemática nos anos iniciais, 

especificamente no campo do processo de ensino e aprendizagem, destacando, neste caso, o 

pensamento algébrico e a exploração dos conceitos matemáticos nos primeiros anos. Trata-se um 

estudo exploratório desenvolvido em ações da licenciatura em Pedagogia, a qual a autora graduou-

se, o que culminou em seu trabalho de conclusão de curso (TCC). 

O ensino e aprendizagem deste campo do conhecimento matemático vem ganhando 

destaque tanto nas discussões acadêmicas quanto na constituição de práticas pedagógicas com o 

foco no desenvolvimento do pensamento algébrico nos primeiros anos de escolaridade. Neste 

contexto, objetiva-se apresentar a coleção “A conquista da Matemática” e como ela se organiza em 

termos de inserção do pensamento algébrico nos anos iniciais com base nas indicações e objetivos 

alfanuméricos da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em 2017, passamos por um ano de discussões e “consultas públicas” das quais participaram 

diversos setores da sociedade brasileira em prol da elaboração de um documento-base que seria, 

mais tarde, em 2018, orientador dos currículos de Estados e municípios: a Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC - (BRASIL, 2018). Trata-se de um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

Com a entrada desta em vigência, eminente à sua publicação oficial, os currículos escolares, 

manuais instrucionais e livros didáticos precisam, necessariamente, estarem de acordo com seus 

pressupostos. A BNCC anuncia, diferentemente dos PCN, o que chama de “unidades temáticas” 

(blocos de conteúdos) e “objetos do conhecimento” (conceitos), dentre as quais acrescenta 

“Álgebra” logo nos primeiros anos de ensino. 

As ideias matemáticas fundamentais vinculadas à “unidade temática” mencionada são: 

equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em síntese, deve enfatizar o 

desenvolvimento de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da 

interdependência de grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou inequações 

(BRASIL, 2018). Conforme verifica-se no quadro 1 (anexo 1), os “objetos de conhecimento” para 

os anos iniciais do ciclo da alfabetização (1º ao 3º ano) são dispostos na “unidade temática” 
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intitulada “Álgebra”.   Percebemos que há um nível de complexidade nos objetos de conhecimento, 

à proporção que a criança avança cada etapa de ensino, esses conteúdos se tornam mais complexos 

dentro de cada ano escolar. A perspectiva da transversalidade é notória por se verificar que os 

aspectos algébricos não se restringem à um único campo específico de conteúdo, ao se caracterizar 

o que é objeto de trabalho pedagógico com esta área, percebe-se que abrange outras “unidades 

temáticas” como, por exemplo, Números e Geometria. 

De acordo com o documento, a finalidade desta unidade é o desenvolvimento de um tipo 

especial de pensamento, o pensamento algébrico, este que é essencial para utilizar modelos 

matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, 

além disso, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos 

(BRASIL, 2018). Em suma, é importante levarmos em consideração que a ausência de sustentação 

da BNCC pode levar a um fracasso, visto que sua inserção simboliza momentos de mudanças, um 

avanço importante se analisarmos as possibilidades do pensamento algébrico com a criança, um 

retrocesso se não considerarmos as especificidades dos contextos culturais e a necessária formação 

inicial e contínua dos professores para que estes compreendam o que estamos falando quando o 

assunto é “Álgebra” nos anos inicias. 

Neste contexto, o pensamento algébrico pode ser considerado:  

[...] processo pelo qual os alunos generalizam ideias matemáticas a partir de um 

conjunto de casos particulares, estabelecem essas generalizações através de discurso 

argumentativo, e expressam-nas de formas progressivamente mais formais e 

adequadas à sua idade (BLANTON; KAPUT, 2005, p. 413). 

Com base neste entendimento, podemos considerar que os elementos que constituem o 

pensamento algébrico são a generalização e a forma de raciocínio. Esses dois fatores são 

extremamente importantes para a compreensão da Álgebra, pois o objetivo é o desenvolvimento 

desse pensamento. No entanto, anteriormente não possuía esse mesmo significado e 

responsabilidade, a fundamentação da Álgebra era baseada em equações e na sua manipulação 

(PONTE, 2005). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A investigação em pauta tomou como referência analítica os livros da coleção “A conquista 

da Matemática” da Editora FTD, 1ª edição – São Paulo (2018) – de autoria de José Ruy Giovanni 

Júnior. O primeiro volume do livro, é organizado em 15 capítulos, já os volumes do 2º e 3º ano são 
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estruturados em 9 unidades, subdivididas em capítulos. Todos estão organizados por “unidades 

temáticas”: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e, por último, Probabilidade e 

Estatística. São apresentadas em cada livro separadamente, porém, há uma observação sobre a 

importância de o professor trabalhar esses conteúdos de forma mais integrada possível e também 

algumas considerações acerca do que diz a BNCC sobre cada uma das unidades, uma vez que, para 

ser aprovado e incluso no PNLD/2019, as coleções precisariam se enquadrarem nos dizeres do 

documento.  

Inicialmente, a coleção apresenta orientações para os professores e estas estão divididas no 

sentido de olhar para reflexões sobre ações que proporcionem o desenvolvimento em sua prática 

pedagógica. Estas estão organizadas nos três livros em duas partes: 1) abordagem geral relatando as 

propostas que a coleção possui, ao se relacioná-las com assuntos específicos à Educação 

Matemática; e 2) detalhamento das situações e atividades propostas, expondo sugestões para tornar 

o processo de aprendizagem e ensino mais significativo e proveitoso. Além disso, no final de cada 

livro, apresenta material complementar em formato digital para auxiliar o docente em prática 

pedagógica. O ciclo dessa coleção de livros tem validade de quatro anos, o que compreende o 

período de 2019 até 2022.  

É importante ressaltar que as mesmas orientações são apresentadas nos três volumes, ou 

seja, independente do ano escolar elas se repetem.  

Após analisar os volumes e verificar todas as unidades a partir das habilidades definidas pela 

BNCC, identificadas por um código alfanumérico que estão apresentados em cada unidade, foi 

possível saber quantas e quais são àquelas que apresentam ideias de regularidade, generalização de 

padrões e propriedades da igualdade, conforme ilustra o quadro 2 (anexo 2). O livro do 1º ano 

contém seis (6) unidades temáticas relacionadas ao pensamento algébrico, do 2º ano contém três (3) 

e o do 3º ano duas (2).  Dentre as quais dialogam mais com o campo da aritmética das atividades 

relacionadas a números e operações. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao iniciar o levantamento do quantitativo de atividades propostas pelo livro do 1º ano, 

verificou-se a presença de 45 (quarenta e cinco) tarefas relacionadas à exploração do pensamento 

algébrico; no 2º ano foram 27 (vinte e sete) e no 3º ano 10 (dez). Conforme observado, das 80 

tarefas (100%) encontradas nos três livros, 43 (54%) estão no 1º ano, 27 (34%) no 2º e, por último, 

10 (12%) no 3º ano do Ensino Fundamental.  A percepção que temos é que, nos volumes 
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analisados, os aspectos que envolvem o pensamento algébrico são muito mais trabalhados no 1º 

ano. Diante disso, podemos dizer que à medida que a criança vai avançando na etapa de ensino essa 

abordagem vai se tornando menos evidente, ao menos de forma explícita no livro didático.  

Entendemos que a inserção da “Álgebra” não deve ser mais explorada, especificamente, em 

um determinado momento, pois é um processo contínuo de aprendizagem e conhecimento que mais 

tarde poderá ser aprofundado e ampliado. Portanto, há uma relação bastante estreita na passagem de 

um ano para o outro, uma diminuição dos “objetos de conhecimento”. Pela sumarização da 

coletânea do ciclo da alfabetização foi possível visualizar, como demonstra o gráfico 1, a 

distribuição das “unidades temáticas”.  

Conforme pode-se constatar, o 1º ano possui quinze capítulos que contemplam as “unidades 

temáticas”: Números, Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria e Probabilidade e Estatística. As 

atividades propostas que se destacam em “Álgebra”, são chamadas “classificação” e “sequências” 

que tiveram como intuito explorar a regularidade, classificação e padrões de sequências. As tarefas 

propostas nesse volume são mais diversificadas, o que facilitará a aprendizagem da criança, na 

nossa interpretação, quanto a compreensão de regularidade, generalização de padrões e 

propriedades da igualdade. 

No 2º ano, são nove capítulos onde são trabalhadas todas as “unidades”. Em relação ao 

objeto de apreciação deste estudo, envolvem padrões em sequências numéricas e geométricas, o 

reconhecimento as ordens crescentes e decrescentes na sequência numérica de 0 a 9 relacionando-os 

à posição que ocupam na sequência e também o estabelecimento de ordem na sequência numérica 

de 0 a 9.  

Diferentemente das demais, já no 3º ano, Números, Grandezas e Medidas, Geometria e 

Probabilidade e Estatística são temáticas que se sobressaem e aparecem em quatro capítulos 

distintos, do total de nove. A “Álgebra” não tem um capítulo específico, sendo assim, as tarefas 

relacionadas ao pensamento algébrico aparecem em dois capítulos de forma transversal, sendo estes 

o de “Sistema de numeração decimal” e “Adição e subtração”, que aborda tarefas de identificação 

de agrupamento por meio de representação gráfica e regularidades em sequências ordenadas de 

números naturais. 
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CONCLUSÕES 

Ao verificarmos a forma de organização em termos de inserção do pensamento algébrico 

nos anos iniciais com base nas indicações e objetivos alfanuméricos da BNCC da coleção “A 

Conquista da Matemática”, constatamos, que, inicialmente, no livro do 1º ano há uma maior 

abordagem em relação as tarefas exploratórias na perspectiva de potencializar o desenvolvimento 

do pensamento algébrico. Apesar dos “objetos de conhecimentos” estarem correlacionados, existe 

uma disparidade em relação as tarefas do livro do 2º e 3º ano, quando estas são comparadas com as 

do 1º. 

Entendemos que os conteúdos que estimulam os alunos a fomentar o desenvolvimento desse 

pensamento não deve ser exclusivo somente de uma etapa de ensino, mas, sim, desenvolvido, 

concomitantemente, ao longo de todo ciclo, permitindo que materializem e pensem algebricamente.  

O livro não apresenta muitas possibilidades de tarefas abertas, a maioria são fechadas e se o 

docente não tiver uma compreensão de que são as perguntas e direcionamento da abordagem em 

sala de aula que propiciam o pensar algebricamente, pouco se fará para desenvolver este tipo de 

pensamento nos anos iniciais. Outra questão relevante ainda é que o próprio livro, a coletânea “A 

conquista da Matemática”, parece não ter muito clara a distinção de quais são as possiblidades de se 

desenvolver o trabalho com a Álgebra nos anos iniciais e ainda apresenta conflitos e isso pode gerar 

interpretações equivocadas (erros conceituais). 
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ANEXOS 

Quadro 1. Relação entre unidade temática “Álgebra” e os “objetos de conhecimento previstos para o ciclo da 
alfabetização (ANEXO 1) 

 
Quadro 2. Disposição entre unidades temáticas gerais e “Álgebra” (ANEXO 2) 

1º ANO 

UNIDADE HABILIDADE 

 
Unidade 2 - Noções de medida 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, por meio 

de atributos, tais como cor, forma e medida. 

 
Unidade 5 - Figuras geométricas planas 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, por meio 

de atributos, tais como cor, forma e medida. 

 
 
 
 

Unidade 6 - Classificação e sequências 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, por meio 

de atributos, tais como cor, forma e medida; 
 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e 
a explicitação de um padrão (ou regularidade), os 
elementos ausentes em sequências recursivas de 

números naturais, objetos ou figuras. 

 
 
 
 

Unidade 8 - Números Naturais de 0 a 9 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, por meio 

de atributos, tais como cor, forma e medida; 
 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e 
a explicitação de um padrão (ou regularidade), os 
elementos ausentes em sequências recursivas de 

números naturais, objetos ou figuras. 

 
Unidade 11 - Depois do 9 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e 
a explicitação de um padrão (ou regularidade), os 
elementos ausentes em sequências recursivas de 

números naturais, objetos ou figuras. 

 
Unidade 13 - Qual é a massa? Quanto cabe? 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, por meio 

de atributos, tais como cor, forma e medida. 
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2º ANO 

UNIDADE HABILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 1 - Números naturais até 10 

(EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a 
partir de um número qualquer, utilizando uma 

regularidade estabelecida; 
 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, 

símbolos ou desenhos; 
 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes 
em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 

figuras. 

 
 
 

Unidade 4 - Números e medida de tempo 

(EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a 
partir de um número qualquer, utilizando uma 

regularidade estabelecida; 
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes 

em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 

figuras. 

 
Unidade 7 - Números naturais até 1000 

 

(EF02MA09) Construir sequências de números 
naturais em ordem crescente ou decrescente a 
partir de um número qualquer, utilizando uma 

regularidade estabelecida. 

3º ANO 

UNIDADE HABILIDADE 

 
 

Unidade 2 - Sistema de numeração decimal 

(EF03MA10) Identificar regularidades em 
sequências ordenadas de números naturais, 

resultantes da realização de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo número, descrever 

uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes. 

 
Unidade 5 - Adição e subtração 

(EF03MA10) Identificar regularidades em 
sequências ordenadas de números naturais, 

resultantes da realização de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo número, descrever 

uma regra de formação da sequência e determinar 
elementos faltantes ou seguintes; 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade 
para escrever diferentes sentenças de adições ou 

de subtrações de dois números naturais que 
resultem na mesma soma ou diferença. 

Fonte: Os autores, 2019. 
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Gráfico 1. Distribuição das “unidades temáticas” nos livros analisados. 

 
Fonte: Os autores, 2019. 

Resumo 

Objetiva-se apresentar a coleção “A conquista da Matemática” e como ela se organiza em termos de 
inserção do pensamento algébrico nos anos iniciais com base nas indicações e objetivos alfanuméricos 
da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. O referencial teórico contempla autores como Blanton e 
Kaput (2005), Carraher e Schliemann (2007) que consideram ser o pensamento algébrico um ponto 
elementar para auxiliar as crianças, desde muito cedo, a generalizar. A metodologia adotada se inscreve 
no campo dos estudos qualitativos, de caráter descritivo-analítico. Face aos resultados finais, constatou-
se que, inicialmente, no livro do 1º ano há uma maior abordagem em relação as tarefas exploratórias na 
perspectiva de potencializar o desenvolvimento do pensamento algébrico. Apesar dos “objetos de 
conhecimentos” estarem correlacionados, existe uma disparidade em relação as tarefas do livro do 2º e 
3º ano, quando comparadas com as do 1º. Ao que tudo indica, ao menos figurativamente, os volumes 
apresentam uma perspectiva interdisciplinar entre as áreas da Matemática, pois todos os conteúdos 
estão diluídos transversalmente ao longo do ano letivo, ou seja, não está delimitado somente um 
conteúdo específico para determinado período. O livro não apresenta muitas possibilidades de tarefas 
abertas, a maioria são fechadas e se o docente não tiver uma compreensão de que são as perguntas e 
direcionamento da abordagem em sala de aula que propiciam o pensar algebricamente, pouco se fará 
para desenvolver este tipo de pensamento nos anos iniciais. Outra questão relevante ainda é que o 
próprio livro, a coleção “A conquista da Matemática”, parece não ter muito clara a distinção de quais 
são as possibilidades de se desenvolver o trabalho com a Álgebra nos anos iniciais e ainda apresenta 
conflitos, o que pode gerar interpretações equivocadas (erros conceituais). 

Palavras-chave: Pensamento Algébrico; Livro Didático; Anos Iniciais. 
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INTRODUÇÃO 

Ao pensar na disciplina Biologia dentro do ambiente escolar, pensamos sobre seus atributos, 

sobre o conteúdo que será ministrado pelo professor, didática que será desenvolvida, tendo em vista 

o processo de ensino e de aprendizagem. Neste sentido percebe-se a historicidade da disciplina 

Biologia não é discutida, uma vez que o ensino de Biologia tende a naturalizar o processo histórico 

e desconsiderar o seu processo curricular, bem como o modo como ela surgiu e se desenvolveu ao 

longo dos anos.  

Krasilchik (2000), por exemplo, ao estudar o currículo de Ciências e Biologia no Brasil, 

destaca as alterações curriculares ocorridas no âmbito da disciplina Biologia face as consequências 

da II Guerra mundial. A exemplo do exposto, a autora destaca o lançamento do Sputnik, em 1957, 

pelo governo russo, o que vem ocasionar modificações no currículo de ciências na medida em que o 

referido fenômeno passa a impulsionar uma formação científica no Ensino de Biologia. O impulso 

por uma formação científica se estabelecia devido a necessidade de se preparar os alunos para 

impulsionar a ciência e suas tecnologias, haja visto o país depender desse progresso por conta do 

processo de industrialização. 

Corroborando com  Krasilchik (2000), Marandino, Selles e Ferreira (2009), destacam que 

nos anos de 1960 e 1970, os novos currículos se estabeleciam a partir kits experimentais e do livros 

didáticos, nos quais colaboravam para divulgar a Biologia como ciência unificada, passando a 

distanciar da disciplina História Natural. Ressalta-se com isso as práticas desenvolvidas com os 

alunos em procedimentos de pesquisa.  

Neste contexto, em 1988, destaca-se, no Estado de São Paulo, a elaboração de propostas 

curriculares regionais, com o enfoque na ciência e tecnologia voltada para uma perspectiva 

humanizada e interdisciplinar. Amaral (2001), destaca que outros currículos regionais foram 

surgindo de forma bem similar.   

Cabe destacar que na década de 1990, a pesquisa em ensino de ciências incorporou 

elementos do Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que buscaram mostrar de forma 

crítica a produção do conhecimento científico, seus impactos, direcionamentos e estereótipos, 

incluindo em sua base o processo ético, a autonomia intelectual e os fundamentos científicos e 

tecnológicos de seus processos produtivos (KRASILCHIK, 2000; CACHAPUZ et al., 2011). 

Percebe-se com isso que os princípios do Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no 

currículo escolar, foram pouco compreendidos e consequentemente inseridos no currículo.   
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Para Santos (1990), as alterações curriculares no Ensino de Biologia, somente se 

estabelecerão a partir dos eventos políticos e sociais, haja visto os debates e negociações intrínsecas 

e extrínsecas ao sistema escolar, tal como o lançamento do Sputinik fortaleceu um conjunto de 

ideias nos anos de 1960 causando modificações no currículo de ciências.  

Face ao exposto questiona-se como o desenvolvimento curricular, percorrido pela disciplina 

Biologia no contexto das reformas curriculares promovidas pela rede estadual de ensino da região 

do cariri, se estabeleceram ao considerar os aspectos econômicos, políticos, sociais, éticos e 

ambientais, estabelecidos a partir do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – 

CTSA? 

Essa questão acaba desdobrando-se em outras mais específicas, tais como: Quais fatores 

políticos, econômicos, sociais, éticos e ambientais atuaram na definição da disciplina Biologia? 

Como os professores participaram desse processo? Como as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) se estabelecem no currículo de Biologia da rede estadual de ensino da região do 

cariri? Quais as concepções e práticas sobre as relações CTS dos professores de Biologia que 

vivenciaram essas mudanças?  

Com base nisso, pretende-se, por meio de um estudo descrito e exploratório, do tipo 

qualitativo, buscar compreender o desenvolvimento curricular percorrido pela disciplina Biologia 

no contexto das reformas curriculares promovidas pela rede estadual de ensino da região do cariri, 

considerando os aspectos econômicos, políticos, sociais, éticos e ambientais, estabelecidos a partir 

do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA.  

METODOLOGIA  

A pesquisa, realizada no período de fevereiro a julho do corrente ano, foi delineada a partir 

de um estudo exploratório, do tipo explicativo com análise qualitativa. Participaram da pesquisa os 

professores que lecionam Biologia do Colégio Estadual Wilson Gonçalves, localizado na cidade do 

Crato – CE. A escolha da escola se estabelece em virtude da importância histórica da mesma, por 

ser uma das primeiras escolas secundárias criada no interior do Estados do Ceará, além de ser 

referência entre as escolas públicas da rede estadual do Cariri. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na atualidade, o Ensino de Biologia tem apontado para a necessidade da renovação dos 

currículos escolares. Atentos a este processo, os questionarios aplicados aos professores que 

lecionam Biologia no Colégio Estadual Wilson Gonçalves, tratou de capturar as relações da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS no âmbito da disciplina Biologia, considerando as 

implicações do cotidiano escolar, as questões econômicas, sociais, éticas, ambientais que perpassam 

o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Quanto a formação dos participantes da pesquisa, pode-se identificar que eram formados em 

Ciências Biológicas. Quanto a atuação docente deste, percebeu-se que atuavam em suas áreas de 

formação. A exemplo do exposto, o professor “A” informou que atuava há nove anos no ensino de 

Biologia e o professor “B” há vinte e três anos. 

Quanto a trabalhar com o processo de Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTSA) na sala de 

aula, o professor(a) “A” afirma que “como a escola é em tempo integral, esta abrange muito essa 

relação Ciência, Tecnologia e Sociedade, uma vez que busca a formação integral do aluno. O 

professor(a) “B” afirma que trabalha com o processo de Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTSA), 

bem como, utiliza o desenvolvimento da tecnologia na solução dos problemas didáticos e ainda 

como forma de solução para os problemas sociais e ambientais.   

Trivelatos (1999) em seu artigo sobre a Formação de Professores e o Enfoque nas CTS, 

afirma que, 

Diminuir esse distanciamento significa realizar esforços para que o cidadão 

compreenda a sociedade orientada para a Ciência e a Tecnologia, ou seja, desenvolver 

competências, dentre as trabalhadas pelo currículo manifesto e pelo currículo oculto, 

apropriadas para a inserção do egresso da escola no mercado de trabalho, hoje 

fortemente marcado pela influência da tecnologia e do avanço da ciência 

(TRIVELATOS 1999, p. 203). 

Optou-se em compreender se a escola impôs trabalhar com o processo CTS no planejamento 

anual. Sobre essa questão o professor(a) “A” e do o professor “B” afirmaram que a escola tem um 

programa denominado Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais - NTPPS, no qual essa 

disciplina de 44horas semanais trabalhando com projeto de pesquisa, onde aborda-se as questões 

socioeconômico e ambientais da ciência. Neste sentido, percebe-se que o currículo de Biologia 

aborda as questões do movimento CTSA.  
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Indagamos também a seguinte questão, quais fatores sociais podem ser trabalhados no 

ambiente educacional? O professor(a) “A” afirmou pode trabalhador, com a estrutura familiar, 

questões socioeconômicas do aluno e a saúde de modo geral. Enquanto o professor “B” relatou 

sobre os problemas que são vivenciados na realidade do educando, em meio a saúde da população e 

da comunidade escolar, questões como as politicas ambientais e sociais, e por fim ressaltando o 

posicionamento do aluno sobre os temas abordados.  

Investigamos, como o professor(a) consegue inserir o processo de Ciência e Tecnologia na 

sala de aula? O professor(a) “A” informou utilizar tecnologias, tais como: internet, data show e 

notebook, através da realização de projetos de pesquisas, experimentos sobre os conteúdos e 

debates sobre o cotidiano e realidade do aluno. O professor(a) “B” informa que utiliza as 

tecnologias disponíveis na escola como instrumentos didáticos pedagógicos, utilizando, pesquisas, 

aplicações de métodos alternativos como por exemplo: a construção de células com materiais 

recicláveis, jogos com genética, composteiras, visita a realidade da comunidade e solução de 

problemas. 

Analisou-se ainda como foi implantado o conteúdo Biologia na escola.   O professor(a) “A” 

e “B” destacaram que o livro didático é contextualizado com os aspectos sociais, econômicos e 

políticos e possui um significativo conteúdo que trata das relações ciência, tecnologia e sociedade.  

Neste sentido buscou-se compreender como as questões do movimento CTSA se expressam 

ao longo da atuação como professores. Ambos os professores(a) destacam um acréscimo de carga 

horaria nas aulas de Biologia do 1º ano e a implantação de eletivas sobre Educação Ambiental, 

Sexualidade na Adolescência e o trabalho de pesquisa e extensão. 

Sobre o que poderia ser inovado no currículo de Biologia, o professor(a) “A” destaca que o 

mesmo é abrangente, o que necessita de mais tempo para que se possa ter discussões mais amplas 

sobre as questões tanto de Ciências como de Biologia. O referido professor destaca ainda que 

muitas vezes alguns conteúdos são exprimidos devido a quantidade e o pouco tempo disponível 

para aplicação do mesmo. O professor(a) “B” destaca a importância de temas da própria região, 

para que assim os estudante possam conhecer melhor a realidade local, tal como a riqueza da fauna 

e flora local, destaca ainda o desenvolvimento de novas técnicas relacionadas a Ciência e Sociedade 

e temas sobre a relação do homem com a natureza. 

Os dados analisados apontas para um processo de reforma curricular definido de forma 

unilateral, com pouca participação da comunidade escolar, e focada em processos técnicos ou ainda 

nas definições estabelecidas pelo Ministério da Educação. Com isso percebe-se que as reformas 
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devam se estabelecer com a máxima participação da comunidade escola e incorpore nesta os 

princípios da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA tendo em vista a importância 

desta para um processo de ensino e de aprendizagem que mobilize o pensamento crítico dos alunos, 

tornando-os autônomos na tomada de decisões e na elaborações de atividades que potencialize a 

construção de um conhecimento significativo no campo do Ensino de Biologia.  

Face ao exposto, percebe-se ainda a importância de estudar no currículo de Biologia as 

questões da ética na Ciência. Compreende-se que a mesma avançou bastante nesses últimos, todavia 

a ação antrópica tem implicado em prejuízo danosos para a população. A implementações CTS no 

Colégio Estadual Wilson Gonçalves, está de fato sendo exercidas, conforme destaca os 

participantes da pesquisa, todavia observa-se que novas questões trabalhadas pelos professores na 

sala de aula, as tecnologias que eles utilizam, as inovações na pratica didática e seus 

questionamentos com o que pode ser melhorado no currículo precisam ser ressignificados no 

currículo.  

CONCLUSÕES 

Em virtude dos fatores mencionados nesse texto pode-se concluir que, os processos 

curriculares consonante com as inovações curriculares advindas das Ciência, Tecnologia e 

Sociedade - CTS, devem buscar potencializar as praticas ensino e de aprendizagem. Face a análise 

dos dados obtidos nesta pesquisa, percebe-se que a disciplina de Biologia tem desenvolvido ações 

no âmbito do movimento CTS. Percebe-se a interação sócio – científica dos professores com os 

alunos, bem com uma diversidade de abordagens científicas e tecnológicas. O desenvolvimento 

dessas ações colabora com um Ensino interdisciplinar, crítico e participativo. 

Com isso conclui-se que as reformas curriculares devam se estabelecer com a máxima 

participação da comunidade escola e incorpore nesta os princípios da Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente - CTSA tendo em vista a importância desta para um processo de ensino e de 

aprendizagem que mobilize o pensamento crítico dos alunos, tornando-os autônomos na tomada de 

decisões e na elaborações de atividades que potencialize a construção de um conhecimento 

significativo no campo do Ensino de Biologia.  
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Resumo 

Ao longo do desenvolvimento científico e curricular brasileiro, uma série de reformar ocorreram no 
âmbito da educação brasileira. Dentre estas reformas, destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
os Parâmetros Curriculares Nacionais e recentemente a Base Nacional Comum Curricular. Em virtude 
deste processo, o presente estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento curricular percorrido 
pela disciplina Biologia no contexto das reformas curriculares promovidas pela rede estadual de ensino 
da região do cariri, considerando os aspectos econômicos, políticos, sociais, éticos e ambientais, 
estabelecidos a partir do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA. A pesquisa, 
realizada no período de fevereiro a julho do corrente ano, foi delineada a partir de um estudo 
exploratório, do tipo explicativo com análise qualitativa. Participaram da pesquisa os professores que 
lecionam Biologia do Colégio Estadual Wilson Gonçalves, localizado na cidade do Crato – CE. A 
análise dos dados se deu a partir da Análise de Conteúdo, estabelecido a partir dos questionários 
aplicados aos professores efetivos que lecionam a disciplina Biologia no Colégio Estadual Wilson 
Gonçalves, ao tempo em que foram organizadas por meio de blocos temáticos. Os dados analisados 
apontas para um processo de reforma curricular definido de forma unilateral, com pouca participação 
da comunidade escolar, e focada em processos técnicos ou ainda nas definições estabelecidas pelo 
Ministério da Educação. Com isso conclui-se que as reformas devam se estabelecer com a máxima 
participação da comunidade escola e incorpore nesta os princípios da Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente - CTSA tendo em vista a importância desta para um processo de ensino e de aprendizagem 
que mobilize o pensamento crítico dos alunos, tornando-os autônomos na tomada de decisões e na 
elaborações de atividades que potencialize a construção de um conhecimento significativo no campo do 
Ensino de Biologia.  

Palavras-chave: Currículo, Ensino, CTS. 
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INTRODUÇÃO 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - foi criado, em 2007, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o intuito de 

medir a qualidade da aprendizagem nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino no país. 

É calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nos exames aplicados pelo INEP. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova 

Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os 

estados e o país. Essas avaliações são realizadas a cada dois anos.   

Até a avaliação de 2015, as escolas de Ensino Médio eram avaliadas por amostragem 

aleatória. Somente a partir de 2017 todas as escolas públicas de Ensino Médio passaram a ser 

avaliadas, permanecendo somente as privadas por amostragem.   

Analisando os dados disponibilizados pelo INEP, percebemos que o Ensino Médio é o nível 

de Ensino com os indicadores mais baixos, ficando aquém das metas e resultados projetos e obtidos 

pelo Ensino Fundamental, tanto nos Anos Iniciais quanto nos Anos Finais. Para se ter uma ideia, a 

média projetada para o 5º ano do Ensino Fundamental, no Brasil, era de 5,5, enquanto que para o 

Ensino Médio, era de 4,7. Como resultado da avaliação, o 5º ano do Ensino Fundamental alcançou 

5,8 pontos e o Ensino Médio, 3,8 (BRASIL, 2018). 

Se pegarmos somente o estado do Rio de Janeiro, tínhamos uma projeção de 4,1 para 2017 e 

obtivemos uma média de 3,3 como resultado. Para 2019 a meta foi de 4,4. 

Nas duas cidades objeto desta pesquisa, existem 36 Colégios Estaduais de Ensino Médio, 

sendo, que apenas 25 destes Colégios foram avaliados pelo INEP em 2017. Destes, somente 07 

(sete), sendo 03(três) na Cidade de Volta Redonda e 04 (quatro) na cidade de Barra Mansa, 

atingiram a meta projetada para aquele ano. 

É fato que o problema apresentado vem de um histórico de séculos de uma educação 

pautada na má qualidade e formação pedagógica, os problemas são desde aprendizagem, estrutura, 

formação docente, passando pela qualidade do ensino que é questionada desde as séries iniciais. O 

fato é que se analisarmos os dados do INEP fica claro que, quanto mais elevado o nível de ensino, 

mais baixo os resultados e menor a aprendizagem. Logo, no Ensino Médio, o nível mais alto da 

Educação Básica, nos deparamos com os piores resultados. 
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Nesse sentido, esta pesquisa intenciona investigar quais os elementos que compõem a gestão 

escolar de Colégios que cumpriram a meta do INEP para o IDEB 2017 do Ensino Médio, em duas 

cidades localizadas no Sul do Estado do Rio de Janeiro: Volta Redonda e Barra Mansa. 

A escolha por esta região se deu em virtude da grande importância política e econômica do 

Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. É uma região que está entre o eixo Rio-São Paulo e 

possui cidades de grande importância para o desenvolvimento e crescimento do Estado, como: 

Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Porto Real e outras. 

Volta Redonda possui uma população estimada em torno de 273 mil habitantes e Barra 

Mansa uma população estimada em 184 mil habitantes. 

Considerando somente o Ensino Médio, Volta Redonda possui 25 Colégios Estaduais de 

Ensino Médio, onde somente 03 atingiram a meta objeto desta pesquisa, 04 Colégios da FEVRE e 

10 privados, totalizando assim, 39 instituições que atendem o Ensino Médio na cidade. Já Barra 

Mansa possui 17 Colégios Estaduais e 04 privados, totalizando assim 21 instituições que atendem o 

Ensino Médio. 

Por outro lado, pesquisar a gestão escolar neste contexto é extremamente relevante, pois ela 

tem como prerrogativa proporcionar condições para que os processos de ensino e aprendizagem 

aconteçam na escola. É o gestor escolar que vai planejar e pensar a formação de seus profissionais, 

administrar e cuidar no sentido figurado dos espaços, tornando-os, ou pelo menos colaborando, para 

que sejam espaços adequados para o aprendizado. 

AVALIAÇÃO DE SISTEMA E GESTÃO ESCOLAR 

Muitos estudos sobre avaliação questionam o modelo de uma avaliação tida como gerencial 

e pouco humanizada. Na realidade, a grande maioria dos artigos encontrados em uma busca no 

Portal de Periódicos da CAPES no período de 2015 a 2019 com os descritores Gestão Escolar e 

IDEB se colocam contrários à avaliação como forma de ranqueamento. 

Ainda que, em uma lógica da avaliação de sistema, diversos são os autores que propõe o que 

fazer com os resultados advindos desse tipo de avaliação. A lógica está em olhar para os resultados 

e procurar interpreta-los à luz da realidade escolar, nos aspectos que envolvem a gestão, a formação 

de professores, o relacionamento com a comunidade escolar e, sem sombra de dúvidas, os processos 

de ensino e aprendizagem. 
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Dentro dessa perspectiva, o papel do diretor da escola, ou seja, o Gestor Escolar, ganha 

destaque, pois é ele que tem a atribuição de gerenciar a escola, administra-la e direcionar seus 

processos de ensino, financeiros, administrativos e de relacionamento com a comunidade. 

Por conta disso, Paschoalino (2018) propõe uma reflexão sobre o fato de que, cada vez mais, 

tem existido uma tendência de aproximar os fazeres da gestão escolar dos processos 

administrativos, semelhantes a uma empresa e, consequentemente, distancia-lo das reflexões mais 

aprofundadas sobre os processos de ensino e de aprendizagem: 

Sob a égide dessa racionalidade técnica, presencia-se a contradição no trabalho do 

gestor escolar, que tem que se equilibrar entre todo o arcabouço de ditames legais que 

valorizam a participação e o processo democrático na realidade das escolas. Nesse 

contexto, é perceptível um retorno a uma administração com viés empresarial, que 

legitima o produto em detrimento do humano. (PASCHOALINO, 2018, p. 1304) 

Não é objeto deste estudo entrar neste mérito da discussão (a relação entre gestão escolar e 

administração). A intenção é compreender a relação entre os resultados do IDEB, advindos de uma 

política de avaliação de sistema para o Ensino Médio, procurando investigar suas questões com a 

gestão escolar. 

Entendemos, sob essa perspectiva, a avaliação como uma etapa do processo de ensino e de 

aprendizagem, que cumpre o papel de verificar o que os alunos aprenderam, como se dão esse 

processo, no sentido de oferecer um retorno para o próprio aluno e para o professor. Nesse caso, a 

avaliação é um importante instrumento para a prática educativa do professor, pois lhe oferece 

instrumentos importantes para repensar sua intervenção educativa. 

Olhando sob a esfera da gestão escolar, há que se considerar como importante os aspectos 

que envolvem elementos culturais, ou seja, um diagnóstico da comunidade atendida, sobretudo no 

que se refere ao capital cultura (BORDIEU, 2001). Muitas vezes, sem se dar conta, a escola e os 

professores partem do princípio de que todos os alunos possuem o mesmo capital cultural, que 

todos têm acesso às mesmas experiências e informações e acaba naturalizando a sensação de 

igualdade entre todos os alunos. 

A avaliação, como parte deste processo, acaba colocando em evidência resultados diferentes 

como consequência apenas de aparentes dificuldades de aprendizagem, acabando por esquecer que 

as diferenças podem ter se iniciado antes mesmo das proposições de aprendizagem. 

Uma parcela considerável desses estudos emprega abordagens quantitativas para 

analisar os dados referentes à educação básica e estimar o “efeito-escolar” produzido 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2410 

por cada instituição ou sistema de ensino, sinalizando à administração pública da 

educação quais seriam os fatores contextuais e as práticas escolares prioritárias no 

desenvolvimento educacional do país (LACRUZ; LUIZ; CARNIEL, 2019, p. 3). 

Nesse sentido, é preciso entender a avaliação escolar, de um modo geral, e a avaliação de 

sistema, de um modo mais específico, como uma possibilidade para poder ajustar as atividades de 

ensino em função dos níveis de aprendizagem dos alunos.  

Considerando este aspecto, se ficarmos no âmbito da discussão rasa da gestão escolar como 

empresa, perderemos a oportunidade de enxergar a imensa possibilidade de melhoria dos processos 

educativos e no consequente alcance de melhores resultados nas avaliações externas. 

Luck (2009) desenvolve um panorama da gestão escolar abrangendo uma fundamentação 

dessa atividade, balizados pelo planejamento das atividades e monitoramento dos processos. Ou 

seja, como o próprio título sugere, a autora discute as dimensões da gestão escolar e suas 

competências. 

Nesse sentido, não há como desassociar a gestão escolar de um ato de mobilização da 

dinâmica cultural da escola, a partir de diretrizes para a implementação de seu projeto político-

pedagógico, a partir da direção escolar, mas também da coordenação pedagógica, orientação 

educacional e da secretaria. As atividades constituem uma cultura escolar capaz de exercer 

influência mútua entre si. Por exemplo, a qualidade do ambiente escolar como um todo determina a 

qualidade do processo pedagógico da sala de aula (LUCK, 2009). 

Evidentemente, essas responsabilidades exigem múltiplas competências dos diversos atores 

que atuam na gestão de instituições educacionais. Tal multiplicidade reforça, ainda mais, os 

desafios e a necessidade de formação continuada desses trabalhadores da educação. Nesse sentido, a 

autora sugere que “a ação do gestor escolar será tão ampla ou limitada, quão ampla ou limitada for 

sua concepção sobre a educação, sobre a gestão escolar e o seu papel profissional na liderança e 

organização da escola” (LUCK, 2009, p. 59). 

METODOLOGIA 

De natureza qualitativa, este estudo apresentou aqui, um recorte teórico das dimensões que 

envolvem a relação entre as temáticas da Avaliação e da Gestão Escolar, considerando os resultados 

do IDEB no Ensino Médio. Como etapa subsequente a esta, intenta-se entrevistar sete gestores dos 

Colégios Estaduais dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa que cumpriram a Meta do 
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IDEB para o ano de 2017, a fim de compreender como se constituem suas práticas de gestão escolar 

no que tange as ações previstas no e para o IDEB. 

Ao mesmo tempo, pretende-se ouvir os 739 estudantes, matriculados no último ano do 

Ensino Médio destes Colégios, por meio da aplicação de um questionário. A proposta é que eles 

demonstrem como veem o trabalho do Gestor Escolar, a organização da escola e os processos de 

aprendizagem no que tange as ações relacionadas ao IDEB. 

Os dados advindos serão inicialmente tratados por softwares: o IRaMuTeQ, no caso das 

entrevistas e o Sphinks, no caso dos questionário. Em seguida, serão analisados à luz da Análise de 

Conteúdo, considerando o referencial teórico apresentado. 

CONCLUSÕES 

Acreditamos que esta pesquisa tornar-se-á de grande relevância para a definição de 

estratégias por parte dos gestores escolares que objetivem o alcance de índices significativos nos 

resultados de suas escolas no IDEB e em outras avaliações de sistema, isso porque existem alguns 

elementos importantes que merecem destaque nesta análise a saber: 

Por meio da investigação nas Unidades de Ensino que alcançaram a meta projetada para o 

ano de 2017, será possível compreender qual o perfil dos gestores escolares que nelas atuam, 

considerando sua formação e compreensão de como se dá o próprio processo formativo e o percurso 

formativo da escola como um todo: professores, funcionários, alunos e comunidade. 

Outro elemento importante será o de evidenciar as formas de gestão praticadas nestas 

escolas, sob o ponto de vista dos próprios diretores e sobre os pontos de vistas dos alunos. Quanto a 

este aspecto, existem duas questões importantes a serem analisadas: (i) o gestor falará com sua 

própria voz as suas próprias práticas; e (ii) os alunos também poderão dizer. Dar voz a quem de fato 

opera no cotidiano é um elemento bastante importante para compreende-lo e para encontrar os 

aspectos que o conduzem para o sucesso e para os pontos de melhoria.  

Nesse sentido, muito mais do que procurar justificar os motivos pelos quais as escolas 

estudadas atingiram a média projetada para o IDEB no ano de 2017, esta pesquisa tem o potencial 

de fomentar e ampliar o estudo sobre este tema na medida em que colocará luz sobre os aspectos 

reais que constituem as sete escolas da região Sul Fluminense, oferecendo pistas para que outras 

escolas repensem suas práticas e seus processos formativos, m direção ao sucesso das 

aprendizagens de seus alunos. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo investigar a atuação das Gestões Escolares dos Colégios que 
atingiram a meta do IDEB 2017 para o Ensino Médio em duas cidades da região do Médio Paraíba do 
Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa, de natureza aplicada, exploratória e descritiva e de abordagem 
quali-quantitativa, tem como população gestores de sete colégios estaduais que atingiram a meta 
estabelecida, e os estudantes do 3º ano do Ensino Médio das suas respectivas Unidades Escolares. São 
utilizados como instrumentos de pesquisa entrevistas semiestruturadas com os gestores e questionários 
com os alunos. Os dados coletados serão transcritos e tratados inicialmente pelo software Sphinks, no 
caso dos dados quantitativos, e pelo software IRaMuTeQ, no caso dos dados qualitativos. Após o 
tratamento inicial, realizar-se-á a Análise de Conteúdo, evidenciando os principais temas apontados 
pelos sujeitos. Pretende-se, com o referido trabalho, compreender como os gestores atingiram os 
resultados alcançados, e, também responder se os resultados obtidos são em função da formação e/ou 
perfil destes gestores ou se existem outros fatores que influenciam e, se existem, quais são e como 
atuam. Espera-se, ainda, contribuir com a pesquisa acadêmica no que tange aos temas da Gestão 
Escolar e da avaliação de sistema, neste caso específico, do IDEB, bem como contribuir com a reflexão 
das Instituições Escolares de Ensino Médio acerca das questões que evolvem o IDEB. 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Ensino Médio; IDEB. 
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INTRODUÇÃO 

A discussão acerca dos aspectos didático-pedagógicos da Formação por Alternância e sua 

relação na formação profissional do jovem campesino é um dos aspectos centrais da investigação 

em andamento na qual este estudo está relacionado. A pesquisa ora descrita nasce das inquietudes 

dos sujeitos que compõem as diferentes redes do sistema de Formação por Alternância, reunidos na 

Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural (AIMFR), acerca dos 

impactos da especificidade formativa por alternância na vida dos jovens, considerando sua trajetória 

e expansão nas mais diversas comunidades camponesas dos países integrantes: Pedagogia da 

Alternância; Associação local, Desenvolvimento Sustentável e Formação Integral (PUIG-CALVÓ, 

2006). 

Nesse sentido, compreende-se que a Pedagogia da Alternância se refere ao modo de 

alternância entre os tempos e espaços ocorridos no âmbito escola e/ou da universidade e o 

reconhecimento dos tempos e espaços ocorridos na comunidade e /ou meio sócio-profissional, 

ambos como lugares do processo educativo para estudo, investigação, aprendizagem e ação. Essa 

perspectiva curricular, tanto pela sua origem como pela sua finalidade, vem ao encontro dos debates 

da Educação do Campo e por esse motivo é adotada como princípio organizador de experiências na 

educação básica (em escolas do campo) e na educação superior (cursos de formação docente) 

(ROCHA ET AL, 2010, MOLINA E SÁ, 2010, SILVA, 2010, GERKE DE JESUS, 2011). 

Outrossim, considerando todos esses anos de trabalho formativo pela Alternância, a 

Associação Internacional do Movimentos Familiares de Formação Rural (AIMFR) tem discutido 

nos últimos anos a necessidade de pensar esta práxis à luz de elementos quali-quantitativos 

(GAMBOA, 1995; GATTI, 2002; FLICK, 2004) acerca de seus impactos na formação dos jovens 

na América, bem como a necessidade de reunir, a partir da diversidade de práticas dos contextos 

dos países participantes, conhecimento técnico e científico que possa contribuir na sua 

potencialização. Foi nessa perspectiva, que sujeitos militantes e pesquisadores com trajetória nos 

processos formativos da Alternância dos países representados na AIMFR vêm produzindo um 

estudo sobre os impactos dessa pedagogia na formação do jovem, numa dimensão pautada pela 

parceria entre as universidades e instituições, em nível local, regional, nacional e internacional. 

Trata-se de uma pesquisa que se constitui como possibilidade de compreensão dos aspectos em seus 

contextos, com especificidades sociais, culturais, econômicas e geográficas, como também em seus 

aspectos comuns entre os países participantes. 
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Para tanto, o artigo discorre na primeira seção trazendo os objetivos e caminhos 

metodológicos da pesquisa a partir dos quatro pilares da Alternância. Na segunda sessão 

apresentamos de forma sucinta a contextualização desta prática, assim como o recorte histórico da 

Pedagogia da Alternância, seguida dos resultados esperados, que buscam contextualizar as práticas 

da Pedagogia da Alternância e abordar também dados quali-quantitativos que subsidiarão o 

processo de mudança do contexto social. 

OBJETIVOS E CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Os objetivos da pesquisa foram construídos a partir dos 4 pilares da Alternância e das 

necessidades que se constituíram como propulsoras desse trabalho. Esta investigação, como 

afirmado nas páginas anteriores, está articulada a uma rede internacional, coordenada nesse nível 

pela universidade de Sherbrooke, no Canadá e em nível nacional pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, em especial com o grupo de pesquisa CNPq ‘Culturas, Parceria e Educação do 

Campo’. 

Nessa perspectiva, seu principal objetivo é: Conhecer, descrever e analisar a Formação por 

Alternância nos seus aspectos didático-pedagógicos e sua relação com a qualificação para o mundo 

do trabalho, evidenciando as práticas empreendidas por meio dos projetos profissionais e suas 

contribuições na vida do jovem, com vistas a reunir subsídios que possam apontar para novas 

formulações da práxis no contexto contemporâneo, como também fundamentar a luta por políticas 

públicas de financiamento, mantença e expansão das instituições em nível local, regional, nacional 

e internacional. 

Como objetivos no âmbito específico, foram definidos:  

• Conhecer, descrever e analisar as principais mediações didático-pedagógicas da 

Alternância utilizadas na integração dos espaços e tempos da Alternância entre 

Escola e Família/meio sócio-profissional; 

• Identificar práticas empreendedoras produzidas no âmbito da formação por 

Alternância a partir dos processos constituídos com o PPJ (projeto profissional do 

jovem) e suas interfaces no desenvolvimento sustentável da propriedade familiar; 

• Identificar e mensurar os diferentes tipos de atividades profissionais do campo 

desenvolvidas pelos egressos da formação por Alternância. 
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Com vistas a alcançar os objetivos propostos, o trabalho inicial consistiu no mapeamento 

das escolas que aderiram à pesquisa, bem como a alimentação de um sistema, criado 

especificamente pela universidade de Sherbrooke para esta pesquisa com as informações 

contextuais de cada uma das unidades brasileiras participantes da pesquisa. Na sequência foram 

aplicados questionários piloto, elaborados pelos membros nacionais e internacionais que compõem 

o grupo de investigação sobre os Impactos da Formação por Alternância e traduzidos para a língua 

portuguesa. O sistema produzirá a tabulação dos dados e o grupo de investigadores produzirá as 

análises quali-quantitativas em diálogo com os objetivos. 

No que se refere à metodologia adotada, ao encontro do projeto de pesquisa que acolhe este 

estudo, este estudo busca reunir elementos qualitativos e quantitativos acerca dos aspectos didático-

pedagógicos da Formação por Alternância, à luz de Gamboa (1995), Flick (2004), Gatti (2002) 

buscando conciliar entre ambas abordagens a oportunidade de pensar tais aspectos em suas 

dimensões objetivas e subjetivas. 

Nessa perspectiva, a investigação rompe com a dualidade quantidade e qualidade e busca 

por meio de seus instrumentos de coleta de dados reunir elementos que possam responder aos seus 

objetivos, analisando números à luz de seus contextos e em diálogo com as subjetividades próprias 

das pesquisas em Educação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DISCUSSÕES EM CURSO 

Numa perspectiva histórica, cumpre registrar que a Pedagogia da Alternância nasce na 

França em 1935, na então denominada experiência das Maisons Familiale Rurale e no Brasil, 

Espanha e Itália como Escola Família Agrícola. No Brasil, teve seu início em 1969, na cidade de 

Anchieta, por iniciativa do padre Humberto Pietrogrande, agricultores organizados e lideranças 

políticas que fundaram o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo e as primeiras 

Escolas Famílias Agrícolas de Olivânia, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul.  Como propulsores da 

criação das primeiras Escolas Famílias Agrícolas no Brasil, estavam as condições precárias de vida 

no campo, o êxodo rural, a ausência de escolas e de perspectivas nos jovens com vistas à 

continuidade do trabalho familiar no campo.  

De 1969, data da criação da primeira Escola Família Agrícola no Brasil, até os dias atuais, 

significativas apropriações da Alternância se deram nos mais diferentes estados brasileiros, bem 

como no mundo, da escola básica à universidade. O movimento expansionista cresceu e conduziu a 

criação de organizações das instituições em nível local, regional, nacional e internacional. 
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Atualmente, no Brasil as experiências da Pedagogia da Alternância são reunidas em associações 

locais do Movimento CEFFAS (Centros Familiares de Formação por Alternância) com uma práxis 

viva e dinâmica que traz em seu seio objetivos datados de sua origem, como outros que se 

produziram e se produzem a partir das demandas atuais. Em nível regional, os CEFFAS são 

organizados em regionais, o Espírito Santo possui duas regionais, o MEPES (Movimento de 

Educação Promocional do Espírito Santo) e a RACEFFAES (Regional das Associações dos Centros 

Familiares de Formação por Alternância no Espírito Santo).  Já em nível nacional, as regionais 

compõem a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB) e as casas 

familiares estão reunidas na ARCAFAR (Associação Regional das Casas Familiares Rurais) e, por 

fim em nível internacional as diferentes experiências com a Alternância estão organizadas na 

Associação Internacional do Movimentos Familiares de Formação Rural (AIMFR). A organização 

das diversas experiências da Alternância produzidas em Escolas e/ou Casas Familiares em 

associações se dá em função do pilar ‘Associação’ como um dos meios propulsores da Formação 

Integral e do Desenvolvimento Local Sustentável. 

Não obstante, a Pedagogia da Alternância refere-se ao modo de alternância entre os tempos 

e espaços ocorridos no âmbito escola e/ou da universidade e o reconhecimento dos tempos e 

espaços ocorridos na comunidade e /ou meio socioprofissional, ambos como lugares do processo 

educativo para estudo, investigação, aprendizagem e ação. Já o estudante ou “alternante” 

(GIMONET, 1998) é o sujeito principal do debate pedagógico. Essa perspectiva curricular, tanto 

pela sua origem como pela sua finalidade, vem ao encontro dos debates da Educação do Campo e 

por esse motivo é adotada como princípio organizador de experiências na educação básica, em 

escolas do campo e na educação superior (ROCHA ET AL, 2010; MOLINA E SÁ, 2010, SILVA, 

2010; GERKE DE JESUS, 2011, 2018). 

À luz de Gimonet (1998), a Alternância é uma continuidade de Ação formadora numa 

descontinuidade de atividades. Complementa, ainda o autor: [...] “que se dão relação, articulação, 

continuidade, unidade entre espaço-tempo sucessivos, condições para uma alternância integrativa, 

para uma formação em tempo integral mesmo com escolaridade parcial” (p. 54). 

Portanto, considerando todos esses anos de trabalho formativo pela Alternância, a 

Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural (AIMFR) tem discutido 

nos últimos anos a necessidade de pensar esta práxis à luz de elementos quali-quantitativos 

(GAMBOA, 1995; GATTI, 2002; FLICK, 2004) acerca de seus impactos na formação dos jovens, 
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bem como a necessidade de reunir, a partir da diversidade de práticas dos contextos dos países 

participantes, conhecimento técnico e científico que possa contribuir na sua potencialização.  

Foi nessa perspectiva, que sujeitos militantes e pesquisadores com trajetória nos processos 

formativos da Alternância dos países representados na AIMFR vêm realizando a investigação em 

tela, numa dimensão pautada pela parceria entre as universidades e instituições, em nível local, 

regional, nacional e internacional. Nesta perspectiva surge o presente trabalho, considerando a 

amplitude do projeto, bem como a necessidade de recorte. Trata-se de uma pesquisa que se constitui 

como possibilidade de compreensão dos aspectos em seus contextos, com especificidades sociais, 

culturais, econômicas e geográficas, como também em aspectos comuns entre os países 

participantes. 

RESULTADOS ESPERADOS 

O debate inicial aponta para um processo qualitativo de reflexão e construção dos caminhos 

investigativos, considerando a especificidade de cada país, como também a identificação da 

diversidade de práxis produzidas ao longo de mais de 50 anos com a Pedagogia da Alternância no 

Brasil, estas em função dos aspectos socioculturais e de ocupação territorial dos sujeitos do campo, 

o que tem revelado a complexidade da realização de um trabalho dessa natureza e, por assim se 

constituir, também revela-se deveras significativo.  

Como resultados a serem perseguidos estabelecemos: 

• Participar de reuniões do grupo de investigação sobre os impactos da Formação por 

Alternância oportunizando o conhecimento das ações em andamento do estudo, bem 

como planejar as demais proposições; 

• Analisar o questionário preparado pelo grupo de investigadores a ser aplicado às 

unidades participantes; 

• Acompanhar a aplicação do questionário e monitorar as informações no sistema. As 

escolas participantes responderão o questionário e o sistema tabulará os dados; 

• Produzir interlocução teórico-prática com os dados da investigação, acerca das 

mediações didático-pedagógicos da Formação por Alternância e sua relação com a 

qualificação profissional do jovem. 



TENSÕES E PERSPECTIVAS NA RELAÇÃO COM CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

  

 

XX ENDIPE / Rio 2020 - FAZERES-SABERES PEDAGÓGICOS: Diálogos, insurgências e políticas 2419 

CONCLUSÕES 

A pesquisa “Pedagogia da Alternância e seus aspectos didáticos pedagógicos na formação 

dos jovens” está em andamento e encontra-se na fase de aplicação dos questionários. Desde a 

elaboração do projeto a assumimos como um desafio complexo, porém necessário para o 

prosseguimento qualitativo das ações formativas e, sobretudo, para a ampliação de sua práxis como 

direito dos povos do campo a uma educação ao encontro de suas perspectivas política, cultural, 

econômica e social. Desta forma, estamos reunindo todos os esforços necessários na mobilização e 

divulgação das proposições desse trabalho e acreditamos que os resultados a serem alcançados 

beneficiarão o coletivo e as realidade individuais de cada CEFFA, uma vez que se apropriarão das 

questões a partir de suas particularidades, como também dos dados do contexto regional, nacional e 

internacional. 
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Resumo 

Este trabalho ancora-se na pesquisa intitulada “Os estudos dos impactos da formação por alternância 
de jovens na América”, submetido e aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo-UFES, cujo 
principal objetivo é investigar os impactos quali-quantitativos da Pedagogia da Alternância na formação do jovem na 
América e Espanha, em especial nos países do Canadá, Camarões, Moçambique, Uruguai, Paraguai, Honduras, 

Argentina, Peru, Guatemala, Espanha e Brasil, à luz dos 4 pilares da alternância, Formação Integral, 
Desenvolvimento Local Sustentável, Associação Local e Pedagogia da Alternância, com vistas a reunir 
subsídios que possam apontar para novas formulações da práxis no contexto contemporâneo, como 
também fundamentar a luta por políticas públicas de financiamento, mantença e expansão das 
instituições em nível local, regional, nacional e internacional.  Nessa perspectiva, considerando a 
amplitude do projeto, bem como a necessidade de recorte, esta proposição investigativa objetiva 
analisar as especificidades dos aspectos didático-pedagógicos da Alternância e sua relação com a 
formação do jovem campesino, buscando no cenário das regionais brasileiras que aderiram à pesquisa, 
evidenciar suas contribuições na formação profissional, em especial, dos projetos profissionais do 
jovem, desenvolvidos nos últimos anos do Ensino Médio Técnico Profissionalizante das Escolas 
Famílias Agrícolas. Pauta-se na abordagem metodológica quali-quantitativa (GAMBOA, 1995; GATTI, 
2002; FLICK, 2004) como possibilidade de reunir na presente investigação aspectos qualitativos e 
quantitativos. Como resultados espera-se conhecer as diferentes tipologias da formação por Alternância 
em seus aspectos temporais, espaciais e didático-pedagógicos, sua relação com a formação do jovem, 
bem como mensurar aspectos relacionados aos projetos profissionais que possam se constituir em 
contributos de aperfeiçoamento dessa prática. 

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância; Jovem; Projeto Profissional; 
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INTRODUÇÃO 

Os documentos curriculares orientam a Educação formal e vêm sendo adequados ao longo 

dos anos com intuito abarcar as perspectivas educacionais nas diferentes modalidades de ensino 

institucional. No caso citado nesse trabalho discutiremos o Ensino de Cidade, tendo esta como 

categoria geográfica, em torno da Proposta Político Pedagógica – PPP da modalidade Educação 

Fundamental de Adolescentes Jovens e Adultos – EAJA no município de Goiânia.  

A Cidade é uma categoria que pode ser discutida pela Geografia Escolar em conteúdos que 

trazem na sua essência questões sobre formação territorial, população, urbano, relação cidade-

campo, além de outros conceitos geográficos. Uma das principais características da EAJA é 

conduzir a relação ensino aprendizagem tendo a vivência dos alunos como aporte de aproximação 

com os conhecimentos escolares.  

A mediação didática foi escolhida como método de trabalho em sala de aula, na sequência 

proposta por Cavalcanti (2014) de problematização, sistematização e sintetização, relacionando os 

conteúdos sobre Goiânia. A cidade aqui é pensada como construção humana, realidade material 

interpretada a partir do movimento dialético entre espaço e tempo. A atividade foi baseada na 

análise da PPP referente ao Ensino Fundamental II, ou seja do 5º ao 9º ano.  

A atividade aplicada foi dividida em cinco etapas: a primeira refere-se a problematização, 

em uma aula, com referência as questões cotidianas dos alunos e suas percepções sobre Goiânia, as 

etapas de dois a quatro, efetivadas em 3 aulas, trouxeram elementos conceituais e os conteúdos 

sobre Cidade passíveis de serem trabalhados e a quinta e última etapa foi a de sintetização cujo, em 

uma aula,  foram criadas narrativas trazendo aspectos da problematização e da sistematização.  

A PROPOSTA DA MODALIDADE EAJA EM GOIÁS 

A educação para adolescentes, jovens e adultos no estado de Goiás passou por algumas 

transformações ao longo dos últimos anos. Tais alterações denotam a necessidade de se promover 

um ensino que atenda a todos os sujeitos na comunidade escolar. Dessa maneira, foi elaborado uma 

nova proposta política-pedagógica por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) no 

objetivo de orientar professores e gestores acerca das diferentes perspectivas de ensino na EAJA. 

A modalidade EAJA em Goiás tem como alguns objetivos, segundo o PPP (2018, p.119-

120), divididos em dois seguimentos, tais como 
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Compreender-se como sujeito da sociedade em suas múltiplas relações: sociais, 

históricas, culturais, políticas, econômicas, espaciais e ambientais; Compreender a 

noção de cidadania e sua importância para a organização da vida em sociedade; 

Discutir e compreender a cidadania e sua importância para a organização da vida em 

sociedade, reconhecendo os limites e as possibilidades da atuação individual e coletiva 

na perspectiva de superação das demandas do cotidiano e as relações com o espaço 

geográfico. 

Nesse sentido, a EAJA, por intermédio da SME, busca desenvolver o processo de ensino e 

aprendizagem direcionado à diversas perspectivas educacionais da ciência geográfica nas escolas. 

Assim sendo, o currículo de Geografia e o Projeto Político Pedagógico, visam proporcionar atender 

as necessidades desses sujeitos. 

O público em geral é caracterizado por pessoas que vivem em seus contextos oriundos de 

diversas desigualdades, sejam elas sociais, educacionais, entre outras. São sujeitos que estão há 

muitos anos longe da sala de aula, as quais necessitam de um engajamento diferenciado para 

permanecer na comunidade escolar. 

Assim, a EAJA, por intermédio do PPP, apresenta a disciplina de Geografia como uma 

matéria de extrema relevância para se pensar a ciência geográfica e suas categorias, tais como o 

espaço, o território, a paisagem, a região e o lugar. Nessa perspectiva, o ensino de cidade tem como 

função, viabilizar um novo olhar dos alunos diante da realidade vivida por eles. 

Assim, a EAJA na cidade de Goiânia, por intermédio da SME busca um diálogo entre o 

ensino e a aprendizagem utilizando os componentes curriculares tais como a Geografia para 

contribuir para a formação dos alunos adolescentes, jovens e adultos. 

O CURRÍCULO DE GEOGRAFIA DA EAJA EM GOIÂNIA 

O documento curricular da rede municipal de ensino de Goiânia, especificamente o 

orientador da EAJA, foi elaborado na perspectiva de atender as especificidades dessa modalidade 

de ensino. Os alunos da EAJA estão em processo de conclusão do Ensino Fundamental e cada um 

desse sujeitos trazem para o contexto escolar suas vivências e expectativas, daí a necessidade de se 

pensar um currículo adequado a essa situação. Portanto, esses aspectos são pertinentes na 

estruturação do documento.  

Fruto de uma formulação coletiva com a integração e participação ativa de professores que 

atuam nessa modalidade de ensino, alunos e demais membros administrativos da comunidade 
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escolar. O PPP da EAJA (2016) começou a ser organizado no ano de 2014 e implementado em 

2016, sendo ainda avaliado em 2017 por membros da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 

de Goiânia, pois esse documento foi instituído em caráter experimental. No caso da Geografia 

procurou-se se a melhor maneira de se potencializar a relação ensino aprendizagem.   

A Proposta Político Pedagógica da EAJA de Goiânia se guiou pela aprendizagem a partir de 

categorias geográficas, PPP (Goiânia, 2018, p.117) “Natureza, Sociedade, Paisagem, Região, 

Território e Lugar devem ser trabalhados como formas de intermediar a relação entre os 

conhecimentos prévios dos educandos e os conhecimentos científicos, promovendo a 

aprendizagem.” Seguindo a perspectiva de Paulo Freire da emancipação pela Educação, o 

documento traz em seu bojo a metodologia participativa e dialógica, sempre de modo crítico e 

criativo.   

Mesmo com tantas especificidades dessa modalidade de ensino, a aprendizagem por 

conceitos é uma proposta feita para o desenvolvimento do pensamento geográfico valorizando o 

cotidiano. Couto (2010, p.94) ressalta que utilizando essa relação dos conceitos no processo de 

ensino aprendizagem, operações mentais e cognitivas são desenvolvidas  

 “Os conceitos são fundamentais à compreensão da realidade. Inerente ao pensamento 

conceitual, os processos de generalização e abstração permitem captar a essências das 

coisas, sus regularidades e conexões, suas particularidades e generalidades, sua 

existência e sua essência, seu desenvolvimento.” 

Quando o componente curricular é trabalhado com alunos que trazem concepções e 

conceitos, mesmo que do “senso comum” a que se buscar uma metodologia adequada para torna-los 

geográficos.  

COMO A CIDADE SE APRESENTA NO CURRÍCULO DA EAJA EM GOIÂNIA 

No documento norteador da EAJA em Goiânia (PPP), a Geografia aparece como 

Componente Curricular do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, sendo esta disciplina pensada pelo 

viés do ensino crítico, para formar cidadãos capazes de perceber e denunciar as injustiças sociais e 

opressões na sociedade. Para tanto, o mesmo pauta sua análise sobre o Ensino de Geografia em 

autores tidos como referência na área como Lacoste (1988), Santos (1998), Cavalcanti (2002), 

Callai (2003), dentre outros. 

Importante esclarecer, mesmo brevemente o entendimento que este trabalho tem sobre o 

tema Cidade, pensado como fundamental para a formação do conhecimento em Geografia da 
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educação básica. A Cidade que nos propomos a refletir vai ao encontro do pensamento de Carlos 

(1996, p.50): 

[...] a cidade é antes de mais nada trabalho objetivado, materializado, que aparece 

através da relação entre o “construído” (casas, ruas, avenidas, estradas, edificações, 

praças” e o “não-construído” ( o natural), de um lado, e do movimento, do outro, tanto 

no que se refere ao deslocamento de homens e mercadorias quanto aquele referente às 

marcas que representam momentos históricos diferentes produzidos na articulação 

entre o novo e o velho. (CARLOS, 2003, p. 50) 

A cidade aqui é pensada como construção humana, realidade material interpretada a partir 

do movimento dialético entre espaço e tempo. Observamos que esta cidade aparece de forma muito 

mais subjetiva do que objetiva, quando se faz uma análise mais profunda dos 15 objetivos do 

Ensino de Geografia do II Segmento da EAJA – equivalente ao 5º a 9º ano do Ensino Fundamental.  

De forma direta, as temáticas da cidade aparecem em dois dos quinze objetivos por 

intermédio da concepção do Ensino que visa compreender a mesma como espaço complexo e de 

confronto de cultura e saberes e pela análise das relações cidade-campo. Porém, de forma indireta, 

essa temática permeia quase todos os objetivos, haja vista que o documento visa uma educação para 

cidadania. Aqui, defendemos que esta ideia de educação cidadã perpassa, na realidade da EAJA de 

Goiânia, pelos estudos das temáticas relacionadas a cidade e ao urbano, uma vez que, esta 

modalidade de ensino atende uma população essencialmente urbana. Assim, os conteúdos propostos 

podem, ser pensados sob a óptica da cidade como referência para se ensinar Geografia. 

Para sustentar nossa reflexão, nos debruçamos na apresentação de uma proposta didática 

para ensinar Geografia a partir das temáticas da cidade na EAJA, como apresentaremos a seguir. 

PENSAR A CIDADE NA EAJA: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Aqui visamos apresentar uma proposta metodológica para trabalhar aspectos relacionados à 

temática cidade que contemple a realidade dos estudantes. É fundamental ressaltar que a execução 

dessa proposta se insere no desafio de compreender como conceitos atinentes a essa temática 

podem ser importantes para a construção de um pensamento geográfico para os alunos da EAJA. 

Sendo assim, o objetivo é fazer com que esse pensamento geográfico seja capaz de fomentar 

reflexões e ações por parte dos alunos acerca de seu espaço vivido. 
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Nossa proposta metodológica se baseia no método de mediação didática proposto por 

Cavalcanti (2014). Nessa metodologia, a autora propõe trabalhar o conceito em três fases: 

problematização, sistematização e sintetização. Na elaboração da proposta inserimos conteúdos 

relacionados à cidade de Goiânia – espaço de vivência dos alunos – nessa tríade metodológica, 

conforme o quadro anexo. 

Na etapa de problematização, propõe-se debater com os alunos sobre os problemas 

presentes na cidade junto com as suas espacialidades. Para isso, sugere-se uma aula, ou a promoção 

de um debate que traga problemas cotidianos presentes na realidade dos alunos. Também pode ser 

trabalhado um questionário sobre as práticas espaciais e as percepções dos estudantes dentro da 

cidade, de forma que o professor tenha conhecimento dos movimentos, ações e fluxos efetivados 

pelos estudantes na cidade. 

Todas essas práticas espaciais, quando sistematizadas, refletem em conceitos que, se 

explorados, ampliam o conhecimento cotidiano desses estudantes indo além de seu espaço vivido. 

Dessa forma, é crucial compreender a cidade a partir de um processo dialético, fazendo os alunos 

entenderem os processos constituintes da produção do espaço urbano que eles residem. 

Na etapa de sistematização, propomos trabalhar utilizando três aulas conteúdos que deem 

profundidade às práticas espaciais. Nessas aulas, conforme exposto no quadro acima, conceitos 

como a periferização, segregação socioespacial, os problemas urbanos da cidade, centralidade 

urbana, são alguns dos aspectos que podem ser abordados em sala de aula, pois são conteúdos que 

são vivenciados pelos estudantes em seus cotidianos, mas que às vezes, passam despercebidos em 

suas percepções espaciais. 

Ao final da sistematização, Cavalcanti (2014) ressalta que o momento de sintetização é 

importante para averiguar a ressignificação e assimilação dos alunos frente aos conceitos 

trabalhados na sistematização. Para isso, a autora propõe a realização de atividades como debates, 

discussões, mapas mentais ou produção de narrativas que envolvam os conteúdos discutidos a partir 

de suas práticas espaciais. Na proposta apresentada, o uso de narrativas pode ser uma metodologia 

interessante, pois oportuniza ao docente conceber a visão e a apropriação do estudante frente aos 

conceitos trabalhados em sala de aula sobre a cidade em que ele vive. 
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CONCLUSÕES 

Acreditamos em um modelo de Ensino de Geografia pautado nas relações entre os sujeitos 

do ensino-aprendizagem, construídas a partir de uma tomada de consciência sobre suas práticas 

cotidianas para pensar geograficamente, já que tratamos aqui, de alunos jovens, que já conseguem 

refletir com certa propriedade sobre suas práticas socioespaciais. O modelo de proposta de 

mediação aqui sugerido foi aplicado com êxito na EAJA, mostrando, portanto, que quando o 

professor considera os conhecimentos prévios dos alunos sobre seu contexto de vida urbano, o 

processo de construção do conhecimento flui com maior clareza. O currículo nos apresentou a 

possibilidade de ensinar Geografia a partir das temáticas da cidade, isso foi potencializado ao se 

pensar um modelo que transforma o aluno em protagonista do seu próprio saber.  
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ANEXO 

Quadro 1. Proposta de mediação didática para os conceitos relacionados ao tema cidade 

Mediação didática 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

Percurso didático para trabalhar as práticas espaciais dos estudantes 

1 – Problematizando os 
problemas cotidianos e os 
lugares de convivência dos 
alunos 

2 – Compreendendo esses espaços 
3 – Entender o espaço urbano de Goiânia 
e suas dinâmicas 
4 – Trabalhar os conceitos presentes nas 
espacialidades dos estudantes 

5 – Narrando as práticas 
espaciais dos estudantes 

As temáticas que serão trabalhadas: 

Primeira aula: 
 

Interrogar e debater sobre as 
espacialidades descritas pelos 
alunos. 

 
Traçando alguns problemas 
urbanos cotidianos: 

 

• Mobilidade/acessibilidade 

• habitação,  

• transporte público, 
violência,  

• desigualdade 
socioespacial, 

• congestionamentos, 

• saneamento básico. 
 

Segunda a quarta aula: 
 

Sistematizando elementos presentes 
nas espacialidades citadas 
relacionados aos conceitos 
apresentados: 

 

• O surgimento e a produção do 
espaço urbano de Goiânia; 

• Centralidades urbanas; 
Periferização; Segregação 
socioespacial; 

• A ocupação irregular do espaço 
urbano goianiense; 

• Problemas urbanos 
ambientais/sociais de Goiânia 
(Poluição dos rios, 
congestionamentos, violência, 
inundações) 

• Mobilidade urbana (transporte 
coletivo de Goiânia); 

• Espaços públicos e privados; 

• Consumo dos espaços; 
 

Quinta aula: 
 
Produzindo narrativas: “A 
Goiânia que quero viver” 
 

• Elaboração de um 
texto solicitando ao 
aluno escrever sobre 
sua cidade (como ela 
é, seus problemas, 
suas qualidades, o que 
você gosta de fazer); 

• Uma carta para o 
prefeito e vereadores 
sobre o que fazer para 
Goiânia se tornar uma 
cidade melhor. 

 
 

Fonte: Cavalcanti, 2013. Elaborado e modificado pelos autores. 
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Resumo 

O presente trabalho foi desenvolvido pelos autores a partir de inquietações percebidas em grupos de 
estudos sobre Ensino de Geografia. Após análises detalhadas sobre a modalidade de ensino EAJA 
(Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos), as discussões se aprofundaram para a 
análise do seu currículo, sobretudo na perspectiva de identificar o Ensino de Cidade, como categoria de 
estudo da Geografia na mesma. Após a realização da etapa de pesquisa documental com autores de 
grande relevância para as áreas de Educação, Ensino de Geografia e Ensino de Cidade, partiu-se para a 
análise do PPP (Proposta Política Pedagógica) da EAJA da Secretaria Municipal de Educação e 
Esportes de Goiânia. Após a conclusão dessa etapa, foi proposta uma metodologia de mediação 
didática para o Ensino de Geografia a partir das temáticas da cidade, fazendo uma adaptação de um 
modelo proposto por pesquisadora referência para as temáticas da cidade e do urbano, visando avaliar 
se os alunos desta modalidade de ensino estão, de fato, assimilando o pensamento geográfico, 
construído a partir daquilo que o currículo indica ao professor. A proposta foi executada por um dos 
autores do trabalho, que também é professor da rede em Goiânia, numa sequência de cinco aulas 
realizadas no segundo semestre de 2019, sendo em seguida discutida com os alunos participantes das 
aulas, como forma de avaliação das temáticas e da metodologia de ensino aplicada, apresentando 
resultados satisfatórios tanto por parte do professor que mediou o processo, quanto dos alunos que 
indicaram boa assimilação dos conteúdos propostos pelo currículo, quando executados da forma 
sugerida pela pesquisa. 

Palavras-chave: Geografia; cidade; currículo; EAJA 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo emergiu a partir das aulas de didática II, do curso de Licenciatura em 

Pedagogia em uma Universidade pública da Bahia, mediante a seguinte indagação: “de que forma 

os professores da educação infantil e/ou fundamental I conceituam o ato de planejar e como este é 

realizado em sua prática educativa?” Nesse sentido, os objetivos gerais que embasam esta pesquisa 

movimentam-se entre investigar, analisar e refletir como ocorre o processo do planejamento da 

prática pedagógica do Ensino Fundamental I. Assim como, os objetivos específicos estão 

relacionados a identificar a concepção do planejamento do professor observado e quais os 

elementos estão presentes em sua ação docente. 

Ainda nessa perspectiva, entende-se o que Libâneo (1994, p. 222) aponta como 

planejamento por tratar-se de: “um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 

docente, articulando a atividade escolar e a problemática social”, ou seja, há uma necessidade em 

integrar todo o contexto escolar e o social, visando maior rendimento dos alunos, facilitando e 

promovendo a ação docente no exercício da prática, constituindo um planejamento participativo, 

não de caráter meramente técnico e instrumental, mas que seja capaz de ampliar o preconceito 

estabelecido ao ato de planejar o ensino. Dessa forma foi possível perceber as potencialidades, os 

desafios e o processo que ocorre dentro da sala de aula, seguindo um olhar através do planejamento 

e de todo o suporte que ele é capaz de oferecer.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Compreende-se, a necessidade do planejamento na construção orientadora da ação docente. 

A concepção do planejamento e suas finalidades são necessárias para um bom desempenho do 

professor em sala de aula, pois, proporciona uma linha de raciocínio e direciona ações fundamentais 

na prática educativa. Celso Vasconcellos (2000, p. 79) retrata que “planejar é antecipar 

mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizadas e agir de acordo com o previsto. 

Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que 

se pensa”. Dessa forma, o processo educativo exige um planejamento bem elaborado capaz de 

nortear as práticas pedagógicas a fim de lidar com os imprevistos, promovendo novas 

possibilidades que favoreçam ao desenvolvimento do professor e do aluno. Libâneo afirma que “o 

planejamento não assegura, por si só, o andamento do processo de ensino” (1994, p. 225). Sendo 

necessário, também, o bom relacionamento entre professor e aluno para consolidação dos planos 
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estabelecidos, como destaca Haydt (1997, p. 73), “previsão das ações e procedimentos que o 

professor vai realizar junto aos seus alunos, e a organização das atividades discentes e das 

experiências de aprendizagem...” Ao analisar alguns dos teóricos que versam sobre a problemática 

do estudo em conjunto com as observações realizadas na escola, torna-se evidente que o 

planejamento de ensino revela-se falho quanto à relação professor-aluno, dessa forma, evidencia o 

quanto a professora não planeja para além da disciplina.  

O planejamento precisa ser consciente e reflexivo, capaz de ser adaptado, reformulado e 

alterado diante de urgências apresentadas, sendo ele, de caráter participativo entre escola e aluno. 

Existem três dimensões que movimentam a elaboração do planejamento de ensino, destacadas por 

Vasconcellos (2000, p. 134) como: análise da realidade, finalidade e plano de ação. Ao observar 

estas três dimensões o professor passa a desenvolver ações que alcancem o aluno e a sua própria 

prática pedagógica de maneira mais significativa, afastando do “planejar por planejar” e 

aproximando-se do planejamento reflexivo, crítico e consciente. Nessa perspectiva, Vasconcellos 

(2000, p. 133) afirma que o grande desafio é: 

Mudar a mentalidade de que fazer planejamento é preencher formulários (mais ou 

menos sofisticados). Antes de mais nada, fazer planejamento é refletir sobre os 

desafios da realidade da escola e da sala de aula, perceber as necessidades, re-

significar o trabalho, buscar formas de enfrentamento e comprometer-se com a 

transformação da prática” 

Dessa forma, refletimos acerca do papel do planejamento apoiados na perspectiva abordada 

por Vasconcelos, compreendendo que o planejamento é eficaz em criar e organizar a ação educativa 

do docente, possibilitando um trabalho mais significativo, que corresponda às determinações 

estruturais e curriculares das instituições, mas que não se perca, visando a interação entre os sujeitos 

que buscam efetivar a prática do ensino, superando as influências a respeito do planejamento mal 

elaborado, desgastante e sem resultados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O caminho metodológico da pesquisa foi delineado através da abordagem qualitativa com 

base em entrevistas semiestruturadas e observação não participante. A pesquisa se desenvolveu em 

uma escola de rede básica do município de Jequié, localizada em um bairro de classe média baixa; 

em uma turma do 1° ano de ensino fundamental I no turno vespertino, durante quatro dias 

consecutivos. 
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A partir da análise do referencial teórico foram realizadas as observações e entrevistas para 

coleta dos dados em campo. A entrevista foi realizada nos dias 30 de outubro de 2019 com a 

professora regente e dia 01 de novembro de 2019 com a coordenadora da instituição. A coleta de 

dados mais profunda sobre a escola não foi possível realizar, devido ao acesso restrito que foi 

apresentado durante o período de observação, ou seja, os dados coletados apoiam-se somente nos 

dispositivos de observação não participante e entrevista semiestruturada.  

Diante disso, o diálogo com os sujeitos da pesquisa foi estabelecido, fomentando assim, 

mais questões a serem discutidas no decorrer do estudo. Nesse sentido, percebemos a importância 

da imersão no campo empírico, ao qual, nos possibilita vivências mais profundas e reflexões sobre 

o objeto estudado.  

A análise dos autores que versam sobre o tema proposto foi extremamente importante para o 

desenvolvimento da pesquisa e coleta dos dados, bem como as aulas assistidas na Universidade, 

com a disciplina de Didática II.  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foi realizado um total de 11 perguntas, dentre elas, destacamos aquelas quais as respostas 

fomentam mais a discussão do estudo. Para tanto, a professora regente da turma será denominada 

PROFESSORA 1, enquanto a coordenadora será denominada de PROFESSORA 2, mantendo o 

sigilo quanto aos nomes reais das entrevistadas. 

Quando questionadas a respeito do entendimento sobre o que é planejamento de ensino as 

respostas foram: PROFESSORA 1 - Planejar é justamente você pensar nesse processo de ensino-

aprendizagem, dentro da proposta de ensino os conteúdos necessários para aquela série, planejando 

semanalmente as atividades que serão utilizadas. PROFESSORA 2 - Partindo que planejar é 

organizar, planejamento de ensino seria a gente organizar conteúdos, formas de apresentação, 

estratégias, exercícios, tudo que envolve a aprendizagem da criança em determinado assunto. 

Segundo Vasconcellos (2000, p. 96) o: projeto de ensino aprendizagem, que é o planejamento mais 

próximo da prática do professor e da sala de aula, diz respeito mais estritamente ao aspecto 

didático.   

Diante das respostas apresentadas pela professora e coordenadora, o alinhamento com o que 

Vasconcellos (2000, p. 133) também aborda a respeito do plano de ensino, que pode ser subdividido 

em projeto de curso e plano de aula ainda e que estão diretamente relacionados às ações, 
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procedimentos metodológicos que o professor vai utilizar junto aos seus alunos para atingir metas 

estabelecidas dentro da disciplina que leciona ou curso.  

Norteia-se através da análise da turma, do espaço, das necessidades e possibilidades 

apresentadas, assim como, na reflexão sobre os recursos disponíveis, na definição dos objetivos que 

são mais urgentes ou adequados para a turma, nos instrumentos avaliativos que condizem com os 

objetivos propostos e desenvolvimento da turma. Ademais, é necessário que o plano de ensino 

esteja alinhado com o Projeto Político-Pedagógico da escola, seguindo as diretrizes e os PCNs 

(Parâmetros curriculares nacionais).  

Na questão direcionada somente a PROFESSORA 1, sobre como planejar a rotina da sala 

de aula, ela explicitou que “a rotina já está pronta com toda a sequência, então eu sigo.” O 

planejamento de aula visa a sequência de todas as atividades que serão desenvolvidas no dia a dia 

da turma. É importante que o plano de aula seja adaptado mediante as necessidades em sala de aula.  

Ainda na perspectiva da resposta apresentada, destacamos a inexperiência da professora 

quanto à regência e gestão da sala de aula, tendo atuado somente em sala de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) e poucas vezes como auxiliar de classe. Esse aspecto fomenta o olhar 

ainda limitado e a repetição das práticas já pré-estabelecidas pela professora anterior. Nesse sentido, 

corroboramos com a afirmativa de Vasconcellos (2000, p. 134) ao explicitar que “caberia ao 

professor novato questionar o sentido daquelas práticas já consagradas, identificar a que 

necessidades e finalidades estariam ligadas, e verificar se estas ainda se sustentam na realidade 

presente ou pedem reformulações”. 

Dessa forma, foi percebida a necessidade de muitos pontos a serem revistos, que 

aparentemente não apresentavam significado para as crianças e por sequência não conseguiam ser 

executados satisfatoriamente. Vasconcellos (2000, p. 148) ressalta que, 
Devemos destacar a necessidade de uma visão geral em relação ao que vai ser 

trabalhado na aula: se uma parte não está bem planejada, corre-se o risco de se ocupar 

muito tempo com outra, até como estratégia inconsciente do professor, mas 

prejudicando naturalmente os alunos. 

Ao questionar a PROFESSORA 2 sobre o PPP (Projeto político-pedagógico) da escola, ela 

explicitou que “possui PPP incompleto de 2010”, na Seção V, art. 19 – O Projeto Político 

Pedagógico – PPP é um instrumento de exercício da autonomia pedagógica e de gestão da 

instituição de ensino, observados os parâmetros norteadores da mantenedora, e representa um dos 

meios de viabilizar uma educação de qualidade. 
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É função da escola articular a elaboração do PPP juntamente com os planos de educação em 

todos os níveis (nacional, estadual e municipal), caracterizando o contexto em que a escola se situa, 

bem como abrangendo todos os aspectos sociais, econômicos, étnico-racial, cultural, dentre outros. 

A formulação do PPP é previsto e assegurado por Lei, no entanto, observa-se que poucas 

escolas atualizam e seguem o projeto mediante ao seu currículo, o que no caso, compromete o 

desenvolvimento dos planejamentos em outros níveis educacionais, visto que é necessário basear as 

ações pedagógicas diante do que está posto (atualizado) no projeto. 

Sobre a importância do ato de planejar e a utilidade do planejamento em sua ação enquanto 

docente, a PROFESSORA 1 destacou que, “planejar é importante, porque evita que a gente faça 

as coisas de qualquer forma, para selecionar os recursos e possibilita maior segurança da sua 

prática". 

Haydt (1997, p. 70) destaca que “planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre as 

condições existentes, e prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou 

alcançar os objetivos desejados”, possibilitando à compreensão que o ato de planejar é fundamental 

na prática docente, a resposta da professora contempla a pergunta, visto que ela explicita que a 

segurança na prática ocorre por meio do planejamento eficaz.  

Percebemos durante a observação que as ações da PROFESSORA 1 são contraditórias, o 

relacionamento professor-aluno ainda é conflituoso, seguido de muitas sanções devido ao “mau 

comportamento dos alunos”. A professora também demonstra insegurança em algumas situações 

com a turma, mediante a sua pouca experiência com a docência no ensino fundamental I.  

Destacamos que a reformulação demorada e adiada do Projeto político-pedagógico da escola 

também revela a falha no planejamento e gestão da sala de aula observada. No entanto, 

compreendemos diante o período de observação que há esforço da professora em configurar sua 

prática em conjunto com o planejamento a fim de garantir a efetividade na aprendizagem dos 

alunos. 

CONCLUSÕES 

“A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a prática sem a teoria, vira ativismo. 

No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 

realidade” (Freire, 1989, p. 67).  Seguindo a reflexão explicitada por Freire, diante da pesquisa 

realizada e dos estudos apresentados em sala de aula pela professora da disciplina de Didática II, 
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conseguimos compreender o quanto é necessário planejar, primeiro porque é uma ação que 

possibilita inovar, prevê e rever ações e, promover a reflexão. Segundo, constitui a prática 

pedagógica do professor, a sua linha de raciocínio, suas metas, seu desenvolvimento e 

principalmente dos alunos.  

O ato de planejar exige pesquisa, colaboração, sensibilidade, flexibilidade e reflexões sobre 

sua prática docente. Se não há reflexão vinculada a ação, haverá somente a prática pela prática. É 

necessário buscar novos referenciais para o planejamento, o conhecimento científico é importante 

para inovação no planejamento ao qual se constitui como um organismo vivo e moldável.  

Entretanto, o planejamento não se constitui de apenas um caminho, mas a descoberta de 
vários caminhos, descobertos coletivamente e individualmente. É necessário compreender o 
movimento entre a análise finalidade e ação que ocorre ao realizar o planejamento de ensino. O 
começo não é importante, como afirma Vasconcellos, o que importa são as metas alcançadas no 
final.  
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Resumo 

O presente trabalho, intitulado Planejamento da Prática Pedagógica no Ensino Fundamental I: concepção e prática, 
buscou refletir sobre as concepções que sustentam a prática pedagógica de uma professora que atua no 1º 
ano do ensino fundamental I, na rede básica de ensino em uma escola municipal do interior da Bahia. 
Compreender de qual forma ocorre o planejamento de ensino, sua importância, bem como, analisar como 
são organizados os processos formativos e a colaboração para o êxito das práticas pedagógicas realizadas. 
Desta forma, a pesquisa delineia-se por meio de abordagem qualitativa, tendo como métodos entrevista 
semiestruturada e observação não participante, ao qual nos possibilitou vivenciar as reflexões das 
concepções e práticas pedagógicas juntamente com os sujeitos da pesquisa, potencializando o que tem sido 
percebido, observado e estudado ao longo do trabalho. O referencial teórico que fundamenta esta pesquisa 
baseia-se em Vasconcellos (2000) e Libâneo (1994) dentre outros autores. Nesse sentido, o trabalho revela a 
importância de o docente compreender o lugar que o planejamento ocupa em sua prática de ensino, bem 
como a disparidade entre teoria e prática na sala de aula. Os resultados da pesquisa apontam quais os 
elementos do planejamento estão presentes nas ações da professora e como eles contribuem no 
desenvolvimento e eficiência da docência. Percebemos ainda, compreensão da docente acerca dos conceitos 
de planejamento, porém pouco utilizado na prática. Desta forma, a prática pedagógica explicitada apresenta 
a repetição de práticas realizadas por outros docentes, engessamento do plano de aula sem modificações 
necessárias, o que implica diretamente na ação educativa e desenvolvimento mútuo de professora e alunos. 

Palavras-chave: Planejamento; prática pedagógica; docência; ensino.  
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INTRODUÇÃO 

O atendimento educacional hospitalar, também denominado Classe Hospitalar, é um direito 

garantido aos alunos da educação da básica, explícito em vários documentos. Entre eles, 

destacamos o mais recente, a Lei n°13.716, de 24 de setembro de 2018, que altera a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e assevera que: 

Art. 4 – A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de 

internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em 

regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o 

Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. 

(BRASIL, 2018). Nesse contexto, o ensino deve ser organizado considerando 

as especificidades desse tipo de atendimento e as interferências que podem 

surgir no acompanhamento dos alunos que necessitam de atendimento 

educacional. Assim, o trabalho do professor nesse espaço precisa ser permeado 

por ações que considerem o sujeito na sua integralidade e especificidades do 

momento que vivencia. 

Considerando o desafio do professor frente à necessidade de desenvolver estratégias de 

ensino que contemplem as peculiaridades do atendimento educacional em ambiente hospitalar, ao 

pensar no ensino de Matemática nesse espaço, podemos inferir que o desafio se torna ainda maior, 

dada a dificuldade dispensada por alunos e, até mesmo, professores dos anos iniciais à Matemática, 

os quais apresentam “atitude negativa em relação à Matemática, contribuindo para a disseminação 

do medo da disciplina” (BORBA, 2018, p. 23). Essa dificuldade precisa ser rompida para que o 

conhecimento matemático se torne acessível a todos. 

Nesse contexto, nos indagamos: como organizar o ensino de Matemática num contexto 

hospitalar de modo que considere a condição de saúde do educando, o atendimento em grupo ou 

individual, no leito, o tempo de aula incerto, que pode durar dez minutos, ou até mesmo horas? 

Frente a essa realidade, é relevante pensar estratégias de ensino de matemática que 

proporcionem aos educandos em tratamento de saúde em ambiente hospitalar construir 

conhecimentos matemáticos a partir da reflexão e reconhecimento da utilidade desses saberes no 

seu cotidiano, tendo em vista que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1999, p. 22). Nesse sentido, este 

trabalho tem como objetivo analisar, a partir de dados parciais de uma pesquisa em andamento, 
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como é organizado o planejamento do ensino de Matemática no atendimento educacional no 

contexto hospitalar. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO MODALIDADE ORGANIZATIVA DO ENSINO 

Pensar a prática educativa não é uma tarefa fácil. Para Zabala (1998, p. 21), é necessário 

pensar na resposta para duas perguntas que justificam a prática educativa e ele considera 

importantes: “Para que educar? Para que ensinar?” Assim, o planejamento do ensino requer pensar 

uma organização metodológica de maneira reflexiva que considere o contexto dos educandos, suas 

necessidades e conhecimentos prévios para, então, propor atividades que sejam significativas, 

colaborando com a construção de uma aprendizagem sólida que os levem ao desenvolvimento da 

autonomia e que contribuam na formação para a cidadania.  

Com o propósito de desenvolver um ensino que leve em consideração os pontos 

supracitados, acreditamos que a sequência didática seja uma alternativa enquanto modalidade 

organizativa de ensino, por se tratar de “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” (ZABALA, 1998, p. 18). 

Desse modo, a aprendizagem do educando se efetiva a partir da intervenção do professor 

sendo planejada com intencionalidade, tendo os seus objetivos bem definidos, pois “tudo quanto 

fazemos em aula, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação de nossos 

alunos” (ZABALA, 1998, p. 29). Tal situação revela a responsabilidade dos educadores, ao 

esclarecer que a maneira como é organizada a aula, a escolha e a forma como são trabalhados os 

conteúdos e as estratégias desenvolvidas contribuem para a formação dos educandos. 

Nesse sentido, podemos inferir que a sequência didática é uma ferramenta importante para a 

construção do conhecimento; a sua proposta permite considerar e respeitar a capacidade individual 

do sujeito, tendo em vista a complexidade do processo de ensino e aprendizagem.  

O ENSINO DE MATEMÁTICA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL EM AMBIENTE 

HOSPITALAR 

Em linhas gerais, as aulas de Matemática não despertam o interesse das crianças. Alguns 

motivos desse desinteresse são indicados por Moraes e Renz (2005, p. 404) ao inferirem que “a 

maioria dos alunos não sabe, não compreende ou simplesmente não gosta de Matemática, pois a 
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metodologia utilizada é a mesma de seus avós, bisavós ou até mesmo tataravós [...]”. Dada essa 

situação, o ensino de Matemática em ambiente hospitalar, onde as crianças se encontram passando 

por momentos de dor, sofrimento e, em alguns casos, estão até mesmo debilitadas, requer uma 

prática pedagógica que seja atrativa, que desperte nos educandos o desejo de aprender. 

É nesse contexto, permeado por interferências e incertezas, que o professor desenvolve o seu 

trabalho e, assim como na escola, o atendimento educacional no espaço hospitalar precisa ser 

planejado e sistematizado. De acordo com Fonseca (2015, p. 17), “o planejamento é ferramenta 

essencial para o desenvolvimento das atividades e contribuem significativamente para a avaliação e 

o registro do desempenho do aluno e do trabalho realizado no ambiente escolar hospitalar”. Desse 

modo, as atividades são propostas com intencionalidades e objetivos bem definidos a fim de 

garantir a aprendizagem das crianças durante o período de internação hospitalar. 

Para que o ensino de Matemática possibilite a consolidação da aprendizagem, é importante 

utilizar instrumentos e recursos variados, que se configurem em práticas pedagógicas mais 

proveitosas que, segundo Spinillo e Magina (2004, p. 24), são “aquelas que levam à discussão, à 

reflexão, à descoberta, que envolvem inúmeros recursos, que permitem a expressão de diferentes 

formas de raciocinar e que permitem integrar e relacionar diversos conceitos matemáticos”. 

Nessa perspectiva, o ensino de Matemática realizado no atendimento educacional em espaço 

hospitalar precisa ser motivador, criativo, que provoque a curiosidade das crianças/adolescentes e 

lhes mostre que o adoecimento não é impeditivo de que haja aprendizagem. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi iniciada no II semestre do ano de 2019. Trata-se de um estudo de caso, pois 

“procura retratar a realidade de forma completa e profunda [...] pretende revelar uma multiplicidade 

de dimensões presentes numa dada situação [...]” (LÜDKE; ANDRÉ, 1984, p. 52), para 

compreender como o participante em estudo – professor que leciona Matemática no hospital – 

reflete e organiza o ensino no espaço hospitalar, com a finalidade de responder a questionamentos 

particulares.  

A pesquisa foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e está sendo 

realizada num hospital da região sul da Bahia que, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, oferta às crianças em tratamento oncológico o Atendimento Educacional Especializado 
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(AEE). Esse atendimento se realiza nos diferentes ambientes do hospital frequentados por esse 

público, como leitos, enfermarias e ambulatório.  

A primeira parte dos dados foi coletada na enfermaria oncopediátrica, tendo como 

participante uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental que leciona Matemática. O 

atendimento educacional acontece no espaço da brinquedoteca ou no leito da criança/adolescente.   

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram observação das aulas de Matemática 

com registro em diário de campo. Realizamos cinco observações, somando um total de 14 horas. 

Dessas, uma aconteceu no leito e quatro na brinquedoteca.  A entrevista semiestruturada, guiada por 

um roteiro previamente elaborado, foi gravada e transcrita. A entrevista foi agendada com 

antecedência, considerando a disponibilidade de horário da professora.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação à organização do ensino de Matemática no atendimento educacional no espaço 

hospitalar, os dados preliminares coletados na entrevista revelam a sequência didática como 

modalidade organizativa do ensino. Segundo a docente, participante da pesquisa, o conteúdo de 

Matemática é inserido a partir de uma sequência didática que envolve outras áreas do saber: “[...] se 

eu estou trabalhando na semana dos direitos da criança, por exemplo, na segunda-feira, eu vou 

trabalhar algo voltado para questão oral e escrita, aí no dia de Matemática eu vou pegar, a partir 

desse tema, eu vou inserir o conteúdo de Matemática”.  

Em uma das observações, percebemos que a professora organizou o trabalho a partir da 

leitura do livro “A cor de Coraline”, de autoria de Alexandre Rampazo, que foi o ponto de partida 

para trabalhar os conteúdos de Matemática: sequência de cores e sequência de números naturais. 

As atividades desenvolvidas estavam interligadas e foram planejadas seguindo um modelo 

padrão de planejamento usado por todas as professoras do atendimento educacional hospitalar.  

De acordo com Zabala (1998) e Oliveira (2013), uma sequência didática deve ser organizada 

com objetivos definidos, com atividades sequenciadas que considerem as situações do cotidiano dos 

alunos, que permitam a problematização, o levantamento de hipóteses, estimulem os educandos a 

analisar e interpretar dados, proporcionem a sistematização do conhecimento e aprendizagem de 

conceitos. 

Quanto ao critério para definir se o atendimento será individual ou coletivo, depende do 

quadro clínico da criança/adolescente no dia da aula, se tem condições de se deslocar do leito etc. 
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Para atender à variedade de faixa etária, a professora relata que aprofunda no conteúdo de acordo 

com a necessidade do aluno e esclarece: “eu tô fazendo atividade e eu vejo que dá pra avançar, eu 

avanço com aquele aluno. Se eu vejo que não dá pra avançar, aí a gente faz as devidas 

intervenções”.  

O planejamento das atividades, segundo a docente, é de acordo com a criança que está sendo 

atendida. Ela acrescenta: “a gente faz primeiro uma avaliação diagnóstica do aluno e a partir desse 

sujeito é que a gente faz o nosso planejamento”. Esclarece ainda que, mesmo a atividade sendo 

diferenciada por conta da idade, a temática abordada é a mesma para todas as crianças e 

adolescentes. 

Nesse sentido, Fonseca (2015, p. 18) ressalta que “[...] o profissional de educação que atua 

como professor no ambiente hospitalar precisa considerar o valor de investir no potencial do aluno, 

de dinamizar as atividades escolares de forma criativa e adequada à realidade, interesses e 

necessidades de cada aluno”. Assim, podemos inferir que planejar o ensino de matemática no 

contexto hospitalar requer considerar o que o aluno já sabe como ponto de partida para definir 

atividades variadas, desafiadoras, que possibilitem a reflexão e despertem o interesse das crianças 

pelo conhecimento. 

A observações dos atendimentos educacionais mostraram que as atividades têm começo, 

meio e fim no mesmo dia, em consonância com a orientação de Fonseca ao defender que “as 

atividades no ambiente hospitalar devem ter início, meio e fim para cada uma das crianças 

atendidas, já que nem todas chegam juntas na aula, assim como algumas delas não ficam todo o 

tempo na mesma” (FONSECA, 2015, p. 17).  

Quanto ao tempo de duração da aula/atendimento, a professora disse que é variável e que 

“pode durar 30, 40 min., principalmente se for no leito, a gente não pode ficar muito tempo pra não 

cansar a criança ou o adolescente. Mas, se for na Brinquedoteca, ela pode durar até a tarde toda”. A 

tarde toda de atendimento corresponde ao horário das 13h30min às 17h. A docente explica ainda 

que essa variedade de tempo é por conta da disposição da criança/adolescente. Ela expõe: “Se ele 

está disposto a aprender, se tá com condições físicas de aprendizagem, a gente vai dando 

continuidade, se não a gente interrompe e aí é realmente a partir do sujeito”. De acordo com 

Fonseca (2015, p. 18), “percebe-se que o tempo é irrelevante quando o trabalho pedagógico-

educacional tem como base os interesses e as necessidades dos alunos doentes”.  

A partir das observações, foi possível perceber que as necessidades e interesses dos 

discentes são considerados nas atividades desenvolvidas, são utilizadas estratégias variadas como 
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contação de história, exibição de vídeos, jogos, brincadeiras e estavam em consonância com a fala 

da professora: “a gente já inicia uma atividade com um jogo, já inicia uma atividade com uma 

curiosidade, com um brinquedo”. O ensino de Matemática no espaço hospitalar se revelou um 

processo planejado com intencionalidade e de acordo com a necessidade de cada educando. 

CONCLUSÕES 

Discutir o ensino de Matemática no contexto hospitalar se revela um desafio duplo para o 

educador dos anos iniciais do ensino fundamental. Em primeiro lugar, seja qual for a área do 

conhecimento a ser trabalhada nesse contexto, requer do professor práticas pedagógicas 

diferenciadas daquelas comumente usadas nas escolas, em função das especificidades presentes no 

atendimento educacional no espaço hospitalar. Em segundo, a modalidade organizativa do ensino 

de Matemática adotada no atendimento educacional no espaço hospitalar é a sequência didática, e o 

planejamento do ensino é pautado nas especificidades do contexto e das crianças/adolescentes em 

situação de internação hospitalar. Em terceiro, se considerarmos que o professor teve a sua 

formação voltada para atuação especificamente no âmbito escolar e, ainda assim, a Matemática é 

um desafio, se pensarmos o ensino de Matemática num espaço como o hospital, esse desafio se 

torna ainda maior, visto que exige respeito ao tempo, à condição afetiva, cognitiva e de saúde das 

crianças para a aprendizagem. 

Um desafio que impulsiona o professor da classe hospitalar na organização do planejamento 

é a busca de estratégias metodológicas para o ensino de Matemática que melhor atendam às 

demandas do atendimento educacional no hospital, levando em consideração a realidade da criança 

e a sua participação no processo de construção do conhecimento, bem como a relação com o 

currículo proposto, a formação do professor e, nesse caso, a política de escolarização da rede de 

ensino municipal para aqueles que se encontram na condição de hospitalizado.  
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Resumo 

O presente trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado e tem como objetivo analisar, a partir de 
dados parciais de uma pesquisa em andamento, como é organizado o planejamento do ensino de 
Matemática no atendimento educacional no contexto hospitalar. Esse atendimento tem como 
finalidade garantir a continuidade do processo de escolarização das crianças e adolescentes 
hospitalizados, por meio de um currículo flexibilizado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
caracterizada como um estudo de caso com a participação de uma docente que trabalha no hospital 
com a disciplina de Matemática. Os instrumentos de coleta de dados utilizados são: observação com 
registro em diário de campo que aconteceram no leito e na brinquedoteca, e a realização de uma 
entrevista semiestruturada. A prática pedagógica do docente no atendimento educacional hospitalar se 
depara com especificidades que a diferenciam da escola regular, como o tempo destinado ao 
atendimento pedagógico, a rotina hospitalar que acontece paralelo à atuação do professor, a condição 
de saúde da criança ou adolescente, entre outros. Os dados preliminares permitem inferir que a 
modalidade organizativa do ensino de Matemática adotada no atendimento educacional no espaço 
hospitalar é a sequência didática e o planejamento do ensino é pautado nas especificidades do contexto 
e das crianças/adolescentes em situação de internação hospitalar,  respeitando o tempo, a condição 
afetiva, cognitiva e de saúde das crianças para a aprendizagem e a relação com o currículo proposto, a 
formação do professor e, nesse caso, a política de escolarização da rede de ensino municipal para 
aqueles que se encontram na condição de hospitalizado.  

Palavras-chave: Atendimento Educacional Hospitalar. Planejamento. Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo em um mundo de mudanças, com desafios constantes em todas as áreas da 

nossa sociedade, economia, educação, política e meio ambiente entre outras (PORTELA, 2016). 

Sendo que cada vez mais se busca preparar os alunos para se tornarem cidadãos para atuarem nessa 

sociedade permeada por grandes mudanças. 

Partindo do pressuposto que essa preparação deve começar com nossas crianças, pois elas 

estão abertas ao novo, com uma curiosidade e motivação intrínsecas da idade, segundo Lima 

(2019), é papel do professor buscar meios de estimular essas crianças para se tornarem conscientes 

de seu papel na sociedade, atuando assim de forma direta e indireta na busca por um mundo melhor. 

A educação do futuro permeada pelas incertezas deve ter como objetivo preparar os alunos para 

terem posturas críticas, pautadas em conhecimentos científicos, construídos no dia a dia dentro da 

escola (MARQUES et. al, 2019).  

Segundo a nova Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) o conhecimento 

científico faz parte da formação integral do aluno através da sua compreensão e interpretação do 

mundo.  

Diante dessas afirmações, este estudo tem como objetivo analisar e discutir a aprendizagem 

cientifica dos alunos que estão concluindo o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, sobre o tema 

poluição, a fim de estabelecer objetivos e parâmetros para tomada de decisões, que venham auxilia-

los assim como também apontar caminhos para os professores. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho relata a utilização do meio ambiente, em especifico 

poluição como tema gerador de ensino em uma turma de 5º Ano de uma escola pública, localizada 

no município de Uruguaiana- Rio Grande do Sul, na periferia da cidade. A utilização da temática 

poluição possibilita um aprendizado cientifico que visa mudanças atitudes do estudante, a fim de 

preservar o meio ambiente (SILVA et. al, 2019). Sendo uma temática que constrói princípios e 

valores dentro da educação, deve ser introduzida e reforçada durante toda a Educação Básica 

visando a preservação e a sustentabilidade do meio ambiente (DE CASTRO JUNIOR, et. al, 2019).   

Diante dessas afirmações a relevância do estudo fica cada vez maior, no momento que o tema 

poluição é tão recorrente na nossa sociedade e muitas vezes é tratado de forma superficial, 

principalmente em sala de aula. 

2 
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Para esse diagnóstico foi utilizado a análise da produção de desenhos e frases sobre o título 

“O que você entende por poluição” através da metodologia de análise de conteúdo. A ideia desta 

analise surgiu após verificar que o tema gerador da professora regente foi o meio ambiente no ano 

curricular de 2019. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

A educação ambiental é um tema gerador que deve ser introduzido na escola básica dentro 

em todos os componentes curriculares, pois através dela vamos começar a conscientização de 

futuros cidadãos críticos e reflexivos, nesta perspectiva a utilização da educação ambiental visa à 

compreensão da preservação da natureza e do meio ambiente (PEREIRA, LANG e SILVA, 2019).   

Segundo a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2017) a temática educação 

ambiental, aparece como tema transversal e integrador, no qual a escola deve incorporar os 

currículos e as propostas pedagógicas, como tema que afeta a vida humana em escala local, regional 

e global, porém o tema poluição em especifico aparece apenas uma vez dentro da nova BNCC, no 

conteúdo programático do 5º Ano do Ensino Fundamental, no componente curricular de geografia.  

Conforme a pesquisa de Santos (2017) ainda temos muito que trabalhar nesta temática 

dentro do ambiente escolar, a fim que os educandos preservem o meio ambiente, sendo que seu 

início deve ser nos anos iniciais da Educação Básica.  Almeida e Nascimento (2016) relatam que 

por mais que o meio ambiente esteja descrito como um tema transversal é pouco estudado em sala 

de aula, não havendo uma problematização desta temática de forma significativa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O estudo foi realizado em uma turma de 5º Ano de uma escola pública de Uruguaiana-RS, 

composta por 14 alunos, sendo 5 meninos e 9 meninas. O tema gerador do teste é poluição 

ambiental. O teste foi divido para o processo de análise dos resultados, sendo que as frases, foram 

analisadas conforme Coelho (2014) e os desenhos conforme Piñeros (2108), por entendermos que 

algumas crianças ainda têm dificuldade na escrita, o desenho também serve como forma de 

expressão além do verbal.Goldeberg, Freitas e Freitas (2005,p.95) afirmam que: 

O desenho infantil é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento 

integral do indivíduo e constitui-se num elemento mediador de conhecimento e 

autoconhecimento. A partir do desenho a criança organiza informações, processa 

3 
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experiências vividas e pensadas, revela seu aprendizado e pode desenvolver um estilo 

de representação singular do mundo. 

Conforme Piñeros(2018), os desenhos dos alunos foram classificados em 5 níveis, sendo 

eles:  

• Nível 1: Sem desenho - o estudante responde “Não sei”, ou nenhuma resposta é dada 

à questão assinalada.  

• Nível 2: Desenho não representativo - estes desenhos incluem elementos 

identificáveis do conteúdo científico, mas são aproximações superficiais. 

• Nível 3: Desenho com ideias alternativas - este tipo de desenho mostra algum grau 

de entendimento, porém, são apresentadas concepções prévias que não são 

científicas.  

• Nível 4: Desenho parcial - nesta categoria os desenhos demonstram um 

entendimento parcial dos conceitos (coerência parcial com os conhecimentos 

científicos).  

• Nível 5: Desenho com representação compreensiva - os desenhos nesta categoria são 

coerentes com os conhecimentos científicos, usando modelos abstratos, sequências 

de processos e fazendo uso de termos e conceitos próprios do conhecimento 

científico. 

As frases foram analisadas conforme Coelho et al. (2014), categorizadas através de 3 níveis 

de explicação são elas: explicações elaborada, simplista e erro. Se considerou explicações 

elaboradas aquelas que não necessariamente estavam corretas do ponto de vista da ciência, mas que 

se aproximavam muito da explicação científica. As explicações simplistas envolveram o 

conhecimento trazido da cultura do cotidiano e que, em alguns casos, poderiam ser um indício de 

que o estudante está em processo e de entendimento do fato. Classificamos como erro as situações 

em que o estudante não tinha ideia do fato e construiu uma explicação confusa ou incoerente. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

Através dos resultados obtidos pode-se observar que os alunos tiveram uma aprendizagem 

parcial sobre o tema poluição. Na análise dos desenhos 57% dos alunos ficaram entre o nível 4 e o 

nível 1, sendo assim tiveram uma representação parcial ou nenhuma sobre o tema, sendo que 
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43%representou de forma compreensiva o tema, entendendo o significado do conhecimento 

cientifico sobre a poluição, representaram em seus desenhos imagens de rios, mares, cidades e ruas 

poluídas. É notável que os alunos ainda tendem a se deter naquilo que vivenciam no dia a dia ou o 

que está em evidencia nos meios de comunicação, fazendo essa conexão do tema com a percepção 

do meio no qual estão inseridos. 

Nos resultados das frases a maioria dos alunos 64% apresentaram um conhecimento 

simplista, ou seja, que envolve mais aspectos ligados ao seu dia a dia, construídos na sua relação 

com o meio (Aluno I), 36% dos alunos tiveram suas frases analisadas como elaboradas, que se 

aproximavam mais da explicação cientifica (aluno C). 

• Exemplo frase simplista: Aluno I -“A poluição é algo que prejudica os seres vivos, 

porque falta oxigênio é muito ruim! ” 

• Exemplo frase elaborada: Aluno C - “Poluição é uma coisa muito grave, poluição é a 

razão pelo que o planeta Terra está sendo destruído. Coisas que causam a poluição: 

Uso de veículos que funcionam a base de gasolina, atear fogo em plantas, jogar lixo 

em lugares inadequados.” 

Bello, Regis (p.2,2011) afirmam que “É ainda perceptível a não contextualização dos 

conteúdos escolares com problemas atuais enfrentados pelos alunos, fazendo assim com que estes 

não atentem para questões de seu cotidiano e o quanto elas estão relacionadas com o ensino em sala 

de aula”.  

Porém com a análise dos resultados, pode-se inferir que o aluno faz ligação sim, entre seu 

cotidiano e os problemas ambientais que estão a sua volta, afirmando que o conhecimento cotidiano 

está sim representado em sala de aula. Fica também evidente também que é necessária uma 

retomada do tema no geral, pois o aluno faz parte do todo, e sua visão sobre o tema não deve ficar 

atrelada apenas aquilo que ele vivencia ou vê no seu dia a dia. 

CONCLUSÕES 

Através desse estudo verificou-se que a maioria dos alunos tem uma percepção clara e 

correta do tema poluição, porém também ficou visível que ainda ficam muito restritos às questões 

relacionadas especificamente com o lixo em locais inadequados, acreditamos que isso se deve as 

vivências do seu meio e do ambiente familiar no qual estão inseridos. Porém é importante o aluno 

ter uma visão global do problema, pois muitas questões são de ordem mundial, e afetam nosso 
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planeta como um todo. É fundamental   o aluno possuir uma visão partindo do problema causado 

pela poluição, independente se a inserção da discussão partiu do macro para o micro ou vice-versa. 

É perceptível que muitos alunos apesar de estarem no 5º Ano ainda encontram dificuldade 

de expressar suas ideias de forma clara no papel, por isso através dos desenhos podemos ter outra 

ferramenta de análise, o que facilitou bastante o estudo.  

É notável que o tema foi trabalhado no primeiro ciclo do ensino fundamental, e o que os 

alunos e professores estão construindo, será base para o ensino posterior, porém ainda é um desafio 

para professores e a escola como um todo trabalhar esse tema de forma interdisciplinar, na 

perspectiva de mudar hábitos e atitudes que tragam mudanças na realidade do aluno. 

Assim, torna-se muito importante que cada vez mais estudos sejam realizados com o intuito 

de trazer este tema para a discussão, buscando auxiliar na construção de uma sociedade melhor, 

onde todos possam viver cientes de seu papel como cidadãos. 
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Resumo 

As grandes mudanças ocorridas nos últimos anos no nosso planeta, tem propagado cada vez mais os 
debates sobre a óptica da educação ambiental. Sendo a escola o primeiro lugar onde nossas crianças 
recebem uma educação formal é necessário que ela seja propulsora da construção de novos hábitos e 
atitudes por parte de nossos alunos. Sob essa perspectiva surgiu a necessidade de analisar e discutir o 
que nossos alunos, que estão concluindo o primeiro ciclo do ensino fundamental, entendem por 
poluição, já que é um tema cada vez mais frequente e presente na nossa sociedade atual, impactando de 
forma significativa o nosso meio. Foram analisados separadamente desenhos e frases dos alunos de 
uma turma do 5º Ano com o título: O que você entende por poluição? A escola do estudo está 
localizada em um bairro de periferia da cidade de Uruguaiana RS, a maioria dos alunos da escola são 
oriundos de famílias de baixa renda, onde algumas trabalham com a coleta e reciclagem de lixo. A partir 
da análise das frases e dos desenhos foi possível observar que os alunos têm um bom conhecimento 
sobre o tema poluição no seu aspecto geral, porém ainda ficam muito restritos as questões relacionadas 
especificamente com o lixo e seu descarte improprio, acreditamos que isso se deve muito pelas 
vivências em seu meio e do ambiente familiar no qual estão inseridos. Porém é importante o aluno ter 
uma visão global do problema, pois muitas questões são de ordem mundial, e afetam nosso planeta 
como um todo.  

Palavras-chave: Meio Ambiente; Poluição; Aprendizagem; Desenhos. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das discussões mais frequentes no contexto educacional da atualidade é: de que 

maneiras é possível inovar a prática de ensino, de modo a atrair a atenção e integração do discente? 

E ainda, como avaliá-lo considerando todo o processo de aprendizagem? Porém, apesar dos 

questionamentos, na prática pouco se tem feito no sentido de diversificar a atuação, promover o 

engajamento e avaliar o aluno de forma construtiva, limitando, pois, essas importantes questões ao 

campo teórico.  

No ensino de geografia uma alternativa tem se mostrado de grande relevância frente a essas 

necessidades didático-pedagógicas, é a metodologia instalações geográficas. Que consiste numa 

metodologia interativa em que o sujeito é instigado a recorrer da arte para a expressão do seu saber, 

e nesse percurso é necessário aprofundar-se no mesmo por meio de uma pesquisa; exercitar o 

movimento de teoria à prática; interagir com os demais ao discutir suas propostas, e por fim, expor 

sua visão expressa na obra a um público. 

O desenvolvimento dessa metodologia, envolve também um processo avaliativo que é 

considerado formativo/construtivo já que se dá de forma contínua e inclusiva. Em que o aluno tem 

uma participação constante e acompanhamento ativo do professor a fim de corrigir possíveis erros e 

adequar estratégias. 

Diante do exposto o presente artigo busca discutir a importância da realização de instalações 

geográficas como forma de auxiliar o processo ensino-aprendizagem. Para tanto será aqui descrito 

como essa metodologia permite aos professores diversificar sua prática, trabalharem novas 

habilidades e ainda desenvolver uma avaliação coerente com as demandas educacionais da 

atualidade. 

Com vistas a tornar mais clara essa abordagem o texto está estruturado em tópicos que 

descrevem a metodologia e as potencialidades que podem ser exploradas ao se realizar instalações 

geográficas, ressaltadas a partir de um exemplo desenvolvido na EEM Adrião do Vale Nuvens em 

Santana do Cariri, Ceará. 

SOBRE A METODOLOGIA INSTALAÇÃO GEOGRÁFICA 

A metodologia aqui tratada foi criada pelo professor Emerson Ribeiro, em sua tese de 

doutorado e consiste numa estratégia didática que alia arte, criatividade e o ensino de geografia, 
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tendo como produto uma instalação que representa o aprendizado do aluno. O referido autor a 

define dizendo o seguinte:  

Para o ensino de geografia definimos a Instalação Geográfica como uma forma de 

representação de um conteúdo geográfico pesquisado e trabalhado criativamente com 

signos e símbolos aplicados sobre materiais produzidos ou não pelo homem. Essa 

instalação pode ser montada na escola/universidade ou para além de seus muros 

atingindo uma dimensão social. (RIBEIRO, 2016, p.12) 

Como é possível notar não é somente o produto que diferencia esta metodologia, mas todo o 

seu percurso, no qual a todo tempo o aluno é instigado e convidado a ampliar seu conhecimento, a 

buscar, a pesquisar, bem como a produzir. 

Nesse sentido, faz-se necessário uma breve explicação acerca de suas etapas afim de facilitar 

o entendimento da mesma. O desenvolvimento da instalação geográfica, inicia-se com o estudo dos 

conteúdos no contexto escolar de forma dinâmica, lúdica e interativa, em que o professor precisa 

recorrer ao maior número de recursos e estratégias que lhes tiver disponíveis com vistas a facilitar a 

compreensão dos mesmos. 

Paralelamente, o aluno deve ser instigado a desenvolver sua criatividade e a ir identificando 

no seu cotidiano elementos que possam representar o seu aprendizado. Na sequência, os alunos 

precisam realizar uma pesquisa para aprofundar o que foi estudado. A partir de então, produz-se um 

texto no qual deve descrever um pouco tema abordado e os signos e símbolos que serão utilizados 

na instalação, a qual será montada em objeto já definido pelo professor e/ou pelo grupo. 

O texto produzido é compartilhado e discutido com a turma num momento denominado teia 

de ideias, ocasião em que se fazem ajustes e complementos para que fique tudo pronto para 

montagem das instalações que é a fase seguinte. Nesta, os objetos são organizados no material-base 

e dispostos no espaço, também pré-estabelecido, para exposição. 

No momento da exposição as instalações além de expostas, são explicadas pelos autores 

para que o público compreenda seu real sentido. Seguidamente a exposição é desmontada e os 

discentes devem produzir um pós-texto (que pode ser o primeiro refeito), expondo as percepções do 

público e suas acerca da vivência em questão, fazendo assim uma avaliação e uma autoavaliação da 

vivência. 

A análise aqui feita será a partir de um exemplo de realização da metodologia descrita 

desenvolvida na EEM Adrião do Vale Nuvens, na qual os alunos representaram seu aprendizado 

sobre clima, com objetos do cotidiano representativos dos conceitos, dispostos em um guarda-
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chuva, material-base escolhido pela coerência com o tema estudado. Na foto (Figura 1) vê-se uma 

das instalações criadas, em que se representam os fenômenos climáticos por meio das simbologias, 

a saber: coador furado -  representando o buraco na camada de ozônio; areia com a vela - 

simbolizando o fenômeno das ilhas de calor; panela invertida - indicando a inversão térmica e tela 

de estufa - significando o efeito estufa. 

Nota-se que é uma metodologia imbricada de potencialidades didático-pedagógicas, que 

permite ao professor a diversificação metodológica, a promoção de novas habilidades, a inclusão e 

a avaliação construtiva. Estes são aspectos relevantes e que serão discutidos nos próximos tópicos. 

POTENCIALIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DAS INSTALAÇÕES GEOGRÁFICAS 

A necessidade de romper com o tradicional, passa pelo arriscar-se e confrontar a linearidade 

rotineira e paradigmática, nesse sentido, inovar e diferenciar nas práticas pedagógicas mostra-se 

premente. É notória a carência de diversificação metodológica para a superação da mesmice e da 

inércia que paira nossas salas de aula, nesse contexto as instalações geográficas emergem como 

possibilidade. 

A realização desta, no entanto, sugere mudança, o que não é tarefa fácil visto que tudo que 

foge ao tradicional, ao linear é tido como excêntrico, anedótico e não muito sério. Isto posto, torna-

se necessário ousar, mas com rigor, para que as mudanças sejam válidas e tenham credibilidade aos 

que participam e, principalmente, para que impactem positivamente nos resultados, que no caso é a 

aprendizagem duradoura dos conhecimentos abordados. 

Nessa perspectiva, a possibilidade de diversificação metodológica é um ponto alto da 

metodologia aqui descrita, visto envolver o tratamento do conteúdo a partir de recursos variados 

como música, filmes, experimentos, aulas de campo entre outros. Além disso, inclui a confecção de 

uma arte e a exposição da mesma o que gera todo um dinamismo no processo de ensino. 

É interessante enfatizar que não basta apenas recorrer a recursos diversos, deve haver 

planejamento e objetivos definidos, pois mais que tornar as aulas dinâmicas, divertidas, o principal 

intuito deve ser a aprendizagem. Nesse sentido, Castrogiovanni (2016) afirma que uma das questões 

centrais da educação é a construção do conhecimento, o qual é uma reconstrução do sujeito em sua 

unicidade, na relação mediada entre sujeito e objeto, mas que mesmo assim não deve ser individual, 

pois resulta de um processo social. 
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No exemplo em questão recorreu-se ao uso da audição e interpretação das músicas de Luiz 

Gonzaga, Asa Branca e Volta da Asa branca; à exibição do filme Lorax e discussão do mesmo, e a 

elaboração de caça-palavras como recursos auxiliares na exploração do conteúdo de Clima e a 

interferência humana. 

Como é visto na descrição da metodologia, feita anteriormente, a realização das instalações 

geográficas exige do aluno, conteúdo, pesquisa, imaginação e criatividade, entre outras 

competências possíveis de serem alcançadas, com relação a proposta do professor (RIBEIRO, 

2014). Nessa lógica é possível identificar outro grande potencial desta metodologia, o de permitir 

ao discente desenvolver habilidades diversas como: a leitura, escrita, a arte de criar, a oratória e a 

capacidade de trabalhar em grupo. 

O desenvolvimento dessas habilidades passa pela pesquisa, visto que esse processo está 

permeado de possibilidades de ampliação do seu leque de habilidades, pois “o aluno que pesquisa 

aprende a observar, catalogar informações e analisá-las, reconstruindo constantemente o seu saber, 

construindo assim sua autonomia (NUNES & RIVAS, 2009, p.4)”. Identificamos aqui outro ponto 

forte da metodologia a oportunidade de o aluno realizar pesquisa e assim, desenvolver a curiosidade 

e a capacidade de análise. 

Além desta, o desenrolar da metodologia permite o aluno ampliar o rol limitado de 

habilidades que é comumente trabalhado na sala de aula, uma vez que permite a este desenvolver a 

criatividade, a sensibilidade artística, a expressão, a oratória e o trato com o público, ou seja, 

habilidades que vão além do raciocínio lógico e que precisam ser fomentadas. 

A relevância desse tipo de atividade para o desenvolvimento de habilidades do alunado, 

mostrou-se notória nos relatos dos próprios no pós-texto, quando indicam, por exemplo, estarem 

surpresos com o que conseguiram fazer, pela superação do medo de falar em público e, ainda por 

sentirem-se bem ao realizar trabalho em grupo. 

Somada às características anteriores, é interessante ressaltar o aspecto avaliativo desta 

metodologia, que se destaca pelo caráter formativo, ou ainda construtivo como denomina seu autor. 

Isto se deve ao fato de envolver todo um processo em que o aluno tem um papel ativo e conta com 

contínuo acompanhamento do professor, que orienta e auxilia o discente, a encontrar possibilidades 

e formas mais adequadas para o seu aprendizado. 

Essa abordagem coaduna com a afirmação de Demo quando diz: “no espaço educativo os 

processos são mais relevantes que os produtos (DEMO, 2004, p.156)”, pois é no percurso que teoria 
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e prática se integram e passam a fazer sentido para o aprendiz. Na avaliação construtiva o processo 

é tão valioso quanto o produto, diferentemente do que se observa na avaliação comumente adotada 

nas escolas, em que se privilegia ou se detém a um exame, ignorando todo o processo de aquisição 

do conhecimento. 

Assim, a avaliação construtiva com instalações geográficas, mostra-se mais coerente com o 

processo de ensino aprendizagem, visto que leva o aluno a exercitar o raciocínio para além do 

padrão. E nessa associação entre signos e símbolos ao conteúdo, se chega a uma síntese, o que gera 

um aprendizado efetivo, uma vez que se dá por meio da prática e conta com impressão da sua visão 

na criação.   

Não menos importante, deve-se destacar o aspecto inclusivo que a referida metodologia 

envolve. Nas palavras de Silva (2019) compreende:  

(...) uma metodologia que pode ser utilizada ou experienciada pelos mais diversos 

sentidos, tornando o espaço, objeto de estudo da geografia, algo acessível, tendo em 

vista que sua construção parte da reflexão e da sensibilidade das relações que cada 

aluno tem com o espaço, por meio das experiências por eles já vividas (SILVA, 2019, 

p.72) 

O excerto acima, não é uma mera afirmação, mas uma conclusão de quem realizou uma 

experiência de instalação geográfica com um aluno deficiente visual e que não teve dificuldades 

nesta vivência. O que torna patente a ideia de que as diferenças não são obstáculo para a realização 

da mesma, pelo contrário, elas ficam implícitas na criação, visto que essa expressa o saber de cada 

um, e não suas limitações, o que reforça a característica inclusiva desta metodologia.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O contexto educacional atual exige uma nova relação dos atores sociais com o processo de 

ensino aprendizagem, assim como oportunidades de ampliação das habilidades e a valorização do 

processo de construção de saberes pelos discentes. Nessa perspectiva, mostra-se pertinente a quebra 

de paradigmas e a superação de velhos hábitos, a fim de proporcionar maiores possibilidades de 

produção de conhecimento e de formação de pessoas conscientes, críticas e competentes. 

A metodologia aqui descrita e discutida figura nessa lógica, da fuga a regra, da quebra de 

padrões da superação do que está posto e da busca por novas formas de fazer a geografia dotando 

esta ciência não só de dinamismo e encantos, mas de seriedade e concretude de ações, o que decerto 

também contribui para o aumento da credibilidade e, o mais importante, oportuniza indivíduos a 
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construírem seus próprios saberes e não continuar reproduzindo ou repetindo o que lhe é dito ou 

mostrado. 

Portanto, como foi apresentada a instalação geográfica, representa uma rica estratégia de 

ensino e de avaliação, na qual estão inseridos a dinamização, a produção de conhecimento, a 

integração, a superação de temores, o despertar de habilidades, a possibilidade de inclusão, enfim, a 

realização do processo de ensino-aprendizagem de forma mais completa. 
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ANEXOS 

Figura 1. Instalação geográfica sobre fenômenos climáticos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Resumo 

De que maneiras é possível inovar a prática de ensino, de modo a atrair a atenção e integração do 
discente? Como avaliá-lo considerando todo o processo de aprendizagem? Esses são questionamentos 
frequentes no contexto educacional, e frente os quais a inovação e o desenvolvimento de outras 
práticas, tornam-se prementes. Contexto no qual a realização de instalações geográficas se insere como 
uma alternativa. O presente artigo analisa as potencialidades didático-pedagógicas da citada 
metodologia, ressaltando-a como importante ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem de 
geografia. Assim, são apresentadas e discutidas suas etapas e a contribuição destas para a diversificação 
metodológica, o desenvolvimento de novas habilidades e para o sistema de inclusão e avaliação. Essa 
abordagem é feita tomando como exemplo, uma experiência de instalação geográfica realizada na EEM 
Adrião do Vale Nuvens, em Santana do Cariri, Ceará. O entendimento da metodologia e os potenciais 
expressos pela mesma são objeto de discussão neste texto, que visa também contribuir para o debate 
sobre a inovação no processo de ensino de geografia e de avaliação. Nessa lógica, foi possível notar a 
realização da referida metodologia como uma estratégia que permite ao professor dinamizar suas aulas, 
motivar seus alunos e ainda avaliá-los de forma coerente. Aos discentes possibilitou construir e 
expressar o conhecimento, desenvolver a criatividade, a capacidade de trabalhar em grupo, a habilidade 
de falar em público e por fim de ser avaliado num processo contínuo e íntegro. Mostra-se, portanto, 
como uma metodologia que promove ganhos a todos os envolvidos e assim, oportuniza a 
aprendizagem efetiva. 

Palavras-chave: Instalações geográficas; Potencialidades; Avaliação. 
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INTRODUÇÃO 

O modelo tradicional de ensino, priorizando a aprendizagem mecânica com a simples 

memorização dos conteúdos transmitidos através de aulas expositivas, ainda é muito comum nas 

escolas brasileiras (BALBINOT, 2004; PELIZZARI et al., 2002). Ademais, os questionamentos dos 

alunos a respeito da aplicabilidade de alguns conceitos estudados ainda são recorrentes, revelando 

não haver uma atribuição de significado aos mesmos. Assim, ao ser literalmente absorvido, o 

conhecimento tem como principal objetivo a aprovação em exames, caindo no esquecimento após 

uma avaliação formal, como por exemplo, uma prova escrita (TAVARES, 2004).   

Destaca-se, nesse contexto, o modelo fragmentado de ensino por disciplinas, que acaba por 

contribuir com o questionamento dos discentes sobre a “utilidade” do que está sendo estudado.  

Consideremos por exemplo as aulas de ciências, matemática e geometria. Tradicionalmente 

ministradas de forma isolada, não permitem o diálogo ou até mesmo a confluência entre os saberes, 

o que é possível, por exemplo, quando consideramos o ensino de astronomia no ensino fundamental 

(ÁVILA, 1988).  

Diante deste cenário, as propostas de projetos interdisciplinares têm se mostrado uma 

excelente ferramenta didático-pedagógica ao fornecer uma perspectiva mais abrangente e completa 

do conhecimento (BEHRENS, 2006 apud OLIVEIRA et al., 2018; COLOMBO-JUNIOR, 2011). 

Além disso, conceitos abstratos podem ser mais bem compreendidos quando estudados de forma 

integrada, o que pode ser observado, por exemplo, em propostas que incluem a construção de 

modelos didáticos. Diversos trabalhos demonstram a importância, não apenas do modelo em si, mas 

de todo o processo de planejamento e elaboração, mostrando-se como uma excelente ferramenta no 

processo de construção do conhecimento científico. (ABELL & ROTT, 2007; SANTOS et al., 

2018; MENDES et al., 2019).  

Considerando que a interdisciplinaridade contribui com a “(re)construção do conhecimento 

unitário e totalizante do mundo frente à fragmentação do saber.” (PEREIRA, 2008), o presente 

trabalho trata de um relato de experiência docente interdisciplinar no ensino de astronomia. Através 

da construção de modelos didáticos tridimensionais dos planetas do Sistema Solar buscou-se 

proporcionar, de forma integrada, a aplicação prática dos conceitos estudados nas aulas de Ciências 

e Desenho Geométrico, explorando uma perspectiva mais abrangente dos conteúdos ministrados 

nas turmas do sexto ano do ensino fundamental. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho foi realizado nas turmas do sexto ano de uma escola pública federal do 

Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2019, compreendendo um total aproximado de 150 alunos. 

O trabalho interdisciplinar contou com a participação das professoras de Ciências e Desenho 

Geométrico. Os conteúdos que nortearam a proposta estão listados no quadro 1. 

As turmas foram organizadas em grupos de 5 a 6 alunos e a execução do trabalho foi 

organizada nas seguintes etapas: 

Etapa 1 – Aulas expositivas e práticas, com a apresentação dos conceitos apresentados no 

quadro1.  

Etapa 2- Estudo de cada planeta do Sistema Solar, com foco na angulação do seu eixo de 

rotação (Anexo I).  

Etapa 3 – Utilização dos conceitos de ângulo, sua classificação e aplicação das técnicas e 

conceitos de Desenho Geométrico para construí-los, utilizando o eixo de referência fornecido 

(Anexo I).   

Etapa 4- Produção dos modelos tridimensionais dos planetas dos Sistema Solar. 

Etapa 5 – Exposição e apresentação dos modelos na Feira de Ciências do colégio.  

Os modelos foram produzidos com bolas de isopor e os respectivos eixos de rotação com 

palitos de madeira (Figura 1). Todos os passos do processo de construção foram descritos de forma 

detalhada no quadro, a fim de respeitar a autonomia e a velocidade de execução de cada grupo. Vale 

destacar que, a divisão de tarefas partia dos alunos, sempre sob a supervisão das professoras.  

Para a demonstração do ângulo de inclinação, cada modelo foi fixado em uma placa de 

isopor e inclinado (Figura 1), projetando o eixo em um plano onde o respectivo ângulo havia sido 

previamente construído em uma folha de ofício (Anexo II).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa do trabalho os conteúdos foram apresentados ainda de forma fragmentada 

(em aulas por disciplina). A partir da segunda etapa, teve início a abordagem interdisciplinar. 

Destacaram-se neste momento, os questionamentos das turmas, principalmente nas aulas da 

professora de Ciências. Vários alunos afirmavam que o conteúdo ministrado (ângulos dos eixos de 

rotação) “não era de Ciências, mas de Desenho Geométrico”. Outros alunos procuravam a 
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professora, com a ficha utilizada nas aulas de Desenho (Anexo I) afirmando que “a professora de 

Desenho estava falando de Ciências também”. Esta etapa evidenciou a ideia fragmentada dos 

conteúdos, tão consolidada entre os discentes.  

A partir destes questionamentos, as docentes responsáveis destacaram que o conhecimento 

não deve ser visto de forma isolada, como propriedade de uma disciplina específica, mas de forma 

contextualizada.  O conceito de ângulo, deixava de ser classificado como conteúdo exclusivo da 

disciplina de Desenho, assim como a sua construção, que agora passou a ser aplicada no estudo da 

Astronomia.  

De fato, a Astronomia e a Geometria caminham juntas desde a antiguidade. Noções de 

elementos e conceitos geométricos permitiram descobertas sobre o espaço, assim como a 

observação dos astros proporcionou a teorização dos mesmos (ÁVILA, 1988).  Na educação básica, 

a Astronomia apresenta-se, portanto, como um assunto que perpassa diversas disciplinas, 

possibilitando a integração dos conteúdos através do trabalho interdisciplinar (COLOMBO-

JUNIOR, 2011).  

A construção dos modelos, foi o momento em que os discentes demonstraram, claramente, a 

percepção de uma confluência entre os saberes. A estranheza da etapa inicial não era mais evidente. 

O esclarecimento de dúvidas era solicitado a ambas as professoras, sem uma relação direta com a 

especialidade de cada uma. O isolamento das disciplinas começava a ser desconstruído.  

Santos e colaboradores (2018) afirmam que diversificar as estratégias metodológicas de 

ensino é de fundamental importância no processo de ensino aprendizagem. Ao diversificar a 

metodologia, não abandonamos completamente o modelo expositivo, entretanto, esta foi apenas 

uma das estratégias utilizadas neste projeto, durante a apresentação inicial dos conceitos aos alunos.  

O processo de construção dos modelos propostos também oportunizou aos discentes a 

resolução de problemas de forma concreta como observado na aplicação do   conceito de projeção 

cilíndrica ortogonal. Para que o eixo de rotação fosse posicionado corretamente, os alunos tomaram 

a inciativa de utilizar uma lanterna, projetando a sombra do palito de madeira sobre o ângulo 

construído no plano utilizado como referência (Foto1).  
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CONCLUSÃO 

A construção dos modelos didáticos mostrou-se uma estratégia eficiente no ensino de 
Astronomia, proporcionando a construção do conhecimento científico de forma contextualizada, 
através do intercâmbio mútuo do conhecimento de ambas as disciplinas.  

Vale ressaltar a importância da apresentação final durante a Feira de Ciências, ocasião onde 
os discentes compartilharam o conhecimento de Astronomia de forma dialógica e contextualizada. 
A culminância do projeto proporcionou também a disseminação do conhecimento de forma 
interdisciplinar, para os outros estudantes e para os responsáveis, que também tiveram a 
oportunidade vivenciar o diálogo entre os saberes científicos.  
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ANEXO 

Quadro 1. Conteúdos norteadores do projeto interdisciplinar 

CIÊNCIAS DESENHO GEOMÉTRICO 

Heliocentrismo e Geocentrismo 
Sistema Solar Heliocêntrico 
Planetas e a ordem de proximidade do Sol 
Planetas Gasosos 
Planetas Rochosos 
Movimento e o eixo  de Rotação  dos planetas.  

Uso do Transferidor 
Conceito de Ângulos 
Elementos dos Ângulos 
Construção e Medição de Ângulos 
Classificação de Linha 
Projeção Cilíndrica Ortogonal. 
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Resumo 

Desde a antiguidade, a Geometria e Astronomia caminham juntas. Noções de elementos e conceitos 
geométricos permitiram descobertas sobre o espaço, assim como a observação dos astros proporcionou 
a teorização de conceitos geométricos. Nesse contexto, considerando a importância do intercâmbio 
entre os saberes na construção do conhecimento científico, este relato de experiência docente apresenta 
uma experiência interdisciplinar, unindo as disciplinas de Ciências e Desenho Geométrico, no ensino de 
astronomia. Buscou-se, portanto, explorar uma perspectiva mais abrangente e completa dos conteúdos 
ministrados nas turmas do sexto ano do ensino fundamental. Os alunos construíram modelos 
tridimensionais dos planetas do Sistema Solar com foco na angulação de seu eixo de rotação, elemento 
e conceito abordados na disciplina de Ciências. Para tal, foram usados o conceito de ângulo, sua 
classificação e construção, estudados nas aulas de Desenho. Munidos do valor desses ângulos, os 
alunos produziram modelos tridimensionais de isopor e palitos de madeira, devidamente pintados e 
identificados que, aliados às projeções dos planetas e de seus eixos corretamente inclinados, 
materializavam a especificidade de cada um. Ao final do trabalho, os modelos foram expostos à 
comunidade escolar, na Feira de Ciências do colégio. 

Palavras-Chave: Desenho Geométrico; Ciências; Astronomia; Interdisciplinaridade.  
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INTRODUÇÃO 

As indagações centrais para a realização desta escrita motivaram-se a partir das trocas e 

reflexões estabelecidas no Curso de Especialização Saberes e Práticas na Educação Básica do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Educação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e também no Grupo de Estudos Espaço Currículo e Avaliação, do Laboratório do 

Núcleo de Estudos do Currículo, da mesma instituição. Para tal, a partir de discussões relativas ao 

currículo mínimo e ao ensino de geografia, ampliamos o nosso olhar quanto as práticas docentes 

construídas cotidianamente por professores de geografia, que atuam estritamente em territórios 

socialmente vulnerabilizados.  

Assim sendo, o objetivo central desta escrita é refletir inicialmente sobre o processos que 

envolvem saberes e práticas docentes, além das construções de saberes pelos discentes da educação 

básica de um colégio estadual da rede oficial de ensino do estado do Rio de Janeiro, tendo como 

questão norteadora a relação entre o saber, as práticas docente e discente e o cotidiano escolar. Cabe 

ressaltar que tal debate é ainda preambular nos estudos concernentes a ciência geográfica, no 

entanto, ressaltamos a relevância de se pensar as aproximações que são inerentes as discussões 

curriculares que envolvem tais práticas escolares. 

Evidencia-se ainda que tal discussão envolve uma questão demasiadamente complexa, que 

não se dará como acabada neste relato e que se refere primordialmente às relações de poder que 

envolvem os diferentes processos que estruturam o trabalho, a formação e o saber docente.  

Nessa perspectiva, o estudo teve como interlocutor um professor da disciplina de geografia, 

que para fins de organização da escrita, foi denominado respectivamente de: “professor 1”. Tal 

educador leciona para o ensino médio na rede estadual de educação do Rio de Janeiro, atuando no 

CIEP 201 Aarão Steinbruch, localizado no segundo distrito do município de Duque de Caxias - RJ.  

Nessa perspectiva, tomando como referência as questões anteriormente apresentadas, 

iniciamos com a exposição dos procedimentos metodológicos que orientaram a organização de 

nosso relato de experiência. Posteriormente, na fundamentação teórica apresentamos concisamente 

os conceitos de saber docente, conhecimento escolar e formação docente tendo como referência os 

estudos de Nóvoa (1995) e Tardif (2012). Em seguida, na apresentação e discussão dos resultados, a 

partir das narrativas do professor 1 nos debruçamos em evidenciar os percursos que envolvem a 

relação entre a efetivação da prática docente em geografia e o currículo prescrito pela secretaria de 

educação.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia deste estudo de natureza qualitativa é inspirada preliminarmente na 

problemática do espaço biográfico levantado por Leonor Arfuch (2010), em que a narrativa 

biográfica assume um papel estruturante na construção da memória e da realidade que tensionam o 

discurso biográfico. Dessa forma, é a partir das indagações de Arfuch (2010) que estabelecemos 

este relato de experiência a respeito da narrativa biográfica de um professor de geografia. Para tal, 

foi a partir do relato e da retomada da memória de tal sujeito que consubstanciamos essa 

investigação. Assim sendo, o método de análise empregado neste estudo é o (auto)biográfico 

docente, ao qual Cavalcante (2011, p.1735) ressalta que: 

A reflexão, a escrita e a narrativa sobre o itinerário profissional é um dos processos de 

formação docente, onde o professor tem a oportunidade de identificar na sua própria 

história aquilo que foi realmente formador (DOMINICÉ, 1985). Essa é a proposta do 

método (auto)biográfico na qual a narrativa está inserida. Segundo Finger (1986), o 

método (auto)biográfico é uma prática de investigação social que valoriza o saber 

hermenêutico (CAVALCANTE, 2011, p.1735). 

O CENÁRIO DA PESQUISA 

O recorte espacial do presente relato refere-se ao CIEP 201 Aarão Steinbruch, que está 

sediado no bairro do São Bento, no distrito de Campos Elíseos, em Duque de Caxias. Essa unidade 

escolar abrange turmas de ensino médio técnico, formação empreendedora, e ensino médio regular, 

funciona em três turnos, e em um último levantamento realizado pela Secretaria Estadual de 

Educação apresentou aproximadamente um total de 1177 alunos. O CIEP 201 apresenta uma 

enorme diversidade de alunos em seus três turnos, bem como um grupo bastante heterogêneo de 

professores, há uma variedade de formação, desde licenciados, especialistas, mestres e uma doutora, 

até professores de ensino fundamental I que após o término da oferta dessa modalidade de ensino 

no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, fizeram uma segunda licenciatura a fim de 

permanecerem lecionando. 

Dentre as temáticas consideradas relevantes em sala de aula, destaca-se as relacionadas ao 

campo curricular da geografia. O documento curricular apresentado hoje e seguido por muitos 

docentes reproduz as marcas da sociedade capitalista, propositadamente desigual e desinteressante 

para os sujeitos principais do processo. Nesse sentido destaco a perspectiva de SILVA (2016, 
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p.147) onde afirma que “o conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas indeléveis 

das relações sociais de poder”.  

Enfim, essas e muitas outras dificuldades enfrentadas pelos docentes da educação básica vão 

de encontro com um currículo que não valoriza essa diversidade discente. Devemos entender o 

currículo como afirma SILVA (2016, p.150) como “trajetória, viagem e percurso”, e o que temos é 

um currículo que não valoriza as trajetórias e percurso de vida de milhares de adolescentes e jovens 

trabalhadores.  

Deste modo, destaca-se a perspectiva apontada por Arroyo (2000): 

As políticas de formação e de currículo e, sobretudo, a imagem de professor (a) em 

que se justificam perderam essa referencia ao passado, à memória, à história, como se 

ser professor (a) fosse um cata-vento que gira à mercê da última vontade política e da 

última demanda tecnológica.(ARROYO, 2000, p.24) 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A construção do saber docente é um dos elementos subjetivos e estruturantes que compõe o 

trabalho de um professor e a prática cotidiana estabelecida pelo mesmo. Conforme nos ressalta 

NOVOA (1995) tal processo é mediado pela experimentação, que se concebe a partir das trocas e 

vivências estabelecidas, fomentando uma identidade docente que ao mesmo tempo é pessoal e 

profissional e que por ser tão relevante necessita de investigações que se debrucem sobre tal 

questão. De acordo com NOVOA (1995, p.25)  

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), 

mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar estatuto ao 

saber da experiência. (NÓVOA, 1995, p. 25).  

Nessa perspectiva, segundo TARDIF (2012) a construção da temporalidade do saber 

docente se constitui de forma plural abarcando não só as experiências obtidas em sala de aula, mas 

todas as relações empreendidas pelo sujeito no mundo da educação. Da mesma forma, quando 

refletimos sobre o saber docente nos aproximamos da concepção do que é a prática docente, visto 

que conforme nos ressalta TARDIF et all  (1991), o saber experiencial, é um dos elementos 

estruturantes do trabalho e da atuação engendrada por professores e professoras, que auxiliam na 

fundamentação da prática docente: 
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[...]eles são saberes práticos (e não da prática: eles não se aplicam à prática para 

melhor conhecê-la, eles se integram a ela e são partes constituintes dela enquanto 

prática docente) [...] (TARDIF, LESSARD, e LAHAYE 1991, p. 22).  

Partindo das abordagens propostas por Massey (2008) é fundamental uma nova imaginação 

do espaço composta por inter-relações, caracterizado por ser aberto, dinâmico e heterogêneo, esse 

espaço, seja o da escola, do bairro ou da cidade é resultado de uma multiplicidade de relações, neste 

sentido o espaço vivido e percebido cotidianamente por esses alunos ultrapassaria a perspectiva 

única de espaço como fixo e partiria para o espaço como esfera da possibilidade da existência da 

multiplicidade. Sendo assim, pensar o espaço é também pensar o lugar, uma vez que existe um 

diálogo constante e relacional entre os sujeitos, nessa relação dialética de constantes construções, 

reconstruções e desconstruções. 

O espaço é construído a partir do sentido de coexistência e nas múltiplas trajetórias dos 

alunos que resultam em espaços variados, construídos a partir dos lugares. O lugar é entendido 

como um encontro de trajetórias em processos, sejam eles de ordem natural ou humanas. Nesta 

concepção vale ressaltar que o lugar faz parte das geometrias do poder e que cada um desses 

“lugares” ocupa posições distintas e que podem reforçar ou resistir aos mecanismos dos agentes 

globais. Reitera-se a perspectiva relacional e dialógica que existe entre o espaço e o lugar.  

É de fato fundamental desenvolvermos uma consciência espacial, como afirma Massey 

(2017) a partir do reconhecimento da coetaneidade, onde seria possível analisar as relações de poder 

e as interdependências presentes nesses lugares. 

A consciência espacial real deste argumento implica numa mirada-de-fora-para-dentro 

uma vontade de dar pleno reconhecimento à existência de outros autônomos. Isto tem 

sido chamado um reconhecimento da “coetaneidade”. Talvez este seja, na verdade, um 

aspecto de uma “mente geográfica”. (MASSEY, 2017, p.39) 

Há um distanciamento muito forte da materialidade da Geografia no cotidiano desses alunos, 

e cabe ao docente da disciplina buscar meios para atraí-los para uma compreensão da realidade 

instrumentalizando para este fim os saberes geográficos. Tal busca por significação deve ser em 

linhas gerais, a base de sustentação da prática docente. É necessário que haja o estímulo para o 

“pensar geograficamente” e para isso os alunos são instigados a analisarem e interpretarem as 

relações existentes entre as pessoas e dessas com os lugares em que estão inseridos. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No último bimestre do ano de 2019, o professor 1 propôs uma atividade de reconhecimento 

do espaço do entorno da escola e da casa dos alunos, a proposta de trabalho era permeada pela 

temática “problemas ambientais”, onde foi proposto aos discentes que fotografassem áreas em que 

eles identificassem problemas ambientais, como por exemplo, lixo acumulado, áreas desmatadas, 

deslizamentos de encostas, queimadas, rios assoreados e com dejetos de esgotos, etc.   

Após a impressão das fotos os alunos confeccionaram cartazes com as imagens dos 

problemas ambientais identificados, elaboraram legendas com a localização das áreas (nome do 

bairro, rua, município) e a problemática ambiental em questão. Com os cartazes prontos, fizeram 

uma roda de conversa, onde puderam externalizar verbalmente o que eles identificavam como 

problemas ambientais e foram orientados pelo professor a relacionar as causas e as consequências 

de tais problemas para o espaço natural e social. Os alunos puderam refletir sobre os problemas 

ambientais a partir de uma perspectiva crítica, onde houve o entendimento dos próprios discentes da 

negligência característica do poder público municipal em resolver ou agir a fim de reduzir tais 

questões, acompanhando essa linha de análise os próprios alunos identificou como parte 

responsável pelo acirramento dos problemas ambientais os moradores da localidade, citaram 

também a não compreensão destes no que se refere aos problemas ambientais. 

Com esta atividade, os alunos puderam pensar o lugar onde vivem a partir de uma 

perspectiva ambiental, perceberam que os problemas identificados acarretarão consequências para a 

qualidade de vida da população residente naqueles bairros, compreenderam que há um não 

comprometimento dos entes públicos em solucionar e até mesmo identificar essas questões no 

bairro em que esses alunos residem. Além disso, ressalta-se um elemento fundamental no processo 

de aprendizagem que é a conscientização dos problemas, a mudança do olhar para tais questões 

altera comportamentos, posturas e representa para o futuro uma necessidade real de cobrança ao 

poder público municipal. 

Partindo dessa perspectiva analítica e crítica do território no entorno dos espaços de 

convivência cotidiana desses alunos, reitera-se a compreensão e a necessidade deles de transitarem 

por outros territórios e desta forma perceberem as diferenças presentes nas áreas dos bairros 

próximos a unidade escolar e outros espaços vistos pelo poder público com maior atenção, como o 

entorno de grandes empreendimentos imobiliários e comerciais como os shoppings centers.   
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CONCLUSÕES 

Nós educadores(a), seguimos tão solitários(a) em nossas jornadas de aulas, cerceados(a) por 

um processo tão intenso e perverso de proletarização de nossa prática, que muitas das vezes não 

temos tempo de nos reconhecer no outro (seja esse outro um aluno ou um colega de profissão) e de 

nos lembrarmos que o que somos (dentro e fora de sala de aula) carrega um pouco das vivências 

daqueles que compõem o nosso dia a dia.  
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Resumo 

A reflexão sobre currículo e a prática docente constitui-se como um elemento relevante de estudos e 
pesquisas relacionados ao âmbito da educação e bem como da ciência geográfica. Contudo, é ainda 
pouco recorrente no cenário brasileiro o debate concernente aos componentes curriculares e as 
experiências e vivências de docentes que atuam em territórios socialmente vulnerabilizados. Nesse 
sentido, a presente escrita buscou contribuir para a reflexão acerca das relações que permeiam a prática 
docente em geografia, tendo como elemento central de investigação o relato de experiência de um 
professor de ensino médio que atuou em uma unidade escolar pública, localizada na periferia do 
município de Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense-RJ. Para tal, estabeleceu-se como 
metodologia de análise um estudo qualitativo tendo como premissa investigativa a concepção de 
narrativa biográfica docente, em que a partir da averiguação dos relatos obtidos buscou-se examinar 
como se estabelece a relação entre a prática docente em geografia de tal educador e a sua apreensão 
acerca das obrigatoriedades imanentes ao currículo da Secretaria Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro(SEEDUC). Nesse aspecto, depreendeu-se a partir da narrativa biográfica de tal educador, que o 
currículo mínimo em geografia está circunscrito a diferentes formas de poder que dialeticamente 
delimitam e mediam a ação e o saber docente e do mesmo modo a construção social do conhecimento 
geográfico escolarizado, sendo a sua relação com tal instrumento normativo da prática docente um 
exemplo tácito de tais processos. Outrossim, observou-se do mesmo modo que a prática docente 
manifesta-se a partir de relações materiais e imateriais, que são concebidas ao longo das trajetórias de 
formação e tal qual de atuação na esfera educacional, sendo um processo constante que diz respeito 
não só à atuação em sala de aula, mas bem como a toda vivência estabelecida no cotidiano escolar. 

Palavras-chave: Currículo; Saber docente; Prática docente; Geografia. 
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INTRODUÇÃO 

O discurso proferido pelo escritor Neil Gaiman, no ano de 2012 foi, sem sombra dúvida, um 

convite à produção artística. As palavras direcionadas aos estudantes recém-graduados da 

University of The Arts da Filadélfia (EUA) sugerem um estímulo à produção em arte, a partir da 

experimentação, do autoconhecimento e do senso crítico perante cotidiano. Nessa premissa, as 

perspectivas da arte na educação podem ser um ponto de partida para o desenvolvimento de 

aprendizagens que consubstanciam subjetividades e posicionamentos, tanto políticos quanto sociais.  

Comumente, os discursos atrelados à arte na educação estão rodeados de concepções, talvez 

nem tanto verdadeiras, sobre o seu real papel na escola. A arte, em alguns contextos educacionais, 

ainda aparece apenas como um “meio” para o desenvolvimento de aprendizagens significativas, ou 

até mesmo acaba assumindo uma forma de amplificar práticas de ensino apenas com o título de ser 

suficientemente “bonita” e “atrativa” para os/as estudantes. Somam-se a isto, também, os velhos 

discursos de que arte na educação tem a função de “tornar os/as estudantes mais criativos”, ou surge 

como uma disciplina de “que tudo pode”. Assim, percebemos que muitos desses discursos parecem 

ter se cristalizado, sendo considerados, muitas vezes, como únicas verdades. Contudo, como nos 

relembra Foucault (2005), é necessário “sacudir a quietude com a qual aceitamos certos discursos” 

(p. 28).  

Nesse sentido, esta discussão está pautada na reflexão crítica das velhas concepções 

curriculares e no modo como certas verdades proferidas sobre a arte na escola ainda se fazem 

presentes no discurso vigente. Desse modo, a “fuga” frente aos processos rígidos e tradicionais da 

educação parece ser necessária em tempos de liberdade social e intelectual. Busca-se, neste 

trabalho, que é uma experiência pedagógica em andamento, refletir a partir das práticas de 

pesquisas e das vivências na escola, por parte dos autores, sobre uma questão ainda latente: qual é, 

ou qual tem sido o papel da arte na escola de hoje?  

Antes de empreender tais reflexões é preciso considerar, para fins epistemológicos, como 

apontam Ferraz e Fusari (2009), que a grafia “arte” com letra minúscula se refere à área de 

conhecimento e com a letra maiúscula, o componente curricular. Não cabe, no presente trabalho, 

lidar com a discussão dos diferentes formatos nos quais se configuram um componente curricular, 

mas está voltado, antes, para a reflexão da arte reconhecida como “lugar” de conhecimento e 

possibilidades pedagógicas.  
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Ao tratar de questões como o conhecimento em arte, Luis Camnitzer, ao se pronunciar em 

uma conferência discutindo sobre a formação de artistas no ano de 2007, na Universidade de Los 

Andes, em Bogotá, apresenta o quão é problemático traçar as definições da arte e seus processos 

atrelados à educação. Segundo ele, “a função da boa arte é justamente a de ser subversiva. A boa 

arte se aventura no campo do desconhecido; sacode os paradigmas fossilizados e joga com 

especulações e conexões consideradas ‘ilegais’ no campo do conhecimento disciplinar” 

(CAMNITZER, 2018, p. 129). Sob tais aspectos, o entendimento de “boa arte” não está voltado 

para processos puramente estéticos e sob a aprovação do senso comum, mas está atrelado às 

possibilidades que abastecem convicções e incitam a novos posicionamentos. 

Desse modo, ao apresentarmos os questionamentos que norteiam nossas reflexões, não 

pretendemos apontar respostas de uma forma expressa, até porque seriam necessários dados 

empíricos e um conjunto de escolhas metodológicas e conceituais. Pretende-se, assim, colocar o 

nosso pensamento em movimento, a partir de nossas experiências docentes em artes e das 

concepções de alguns autores/as sobre o papel da arte na escola em nossos dias.  

ARTES NA ESCOLA 

Mais de 50 anos já se passaram desde as construções legais que legitimam a arte na 

educação, desde a sua concepção como uma “prática educativa”, até a sua caracterização como uma 

disciplina obrigatória no currículo da educação básica (FERRAZ; FUSARI, 2009). Desde então, a 

discussão a respeito da arte na escola, bem como a sua própria nomenclatura, segue com uma 

problematização presente, uma vez que a arte dentro do seu campo epistemológico busca 

acompanhar os processos de transformações sociais, políticos, tecnológicas, econômicos e culturais 

que ocorrem nas sociedades.  

Raymond Williams (1969) relembra que os conceitos estabelecidos respondem às 

transformações que os circundam e, nesse sentido, a arte na escola não está fora dos processos e 

vicissitudes que ocorrem nas diferentes camadas sociais. Desde a última década a internet, as redes 

sociais, os intercâmbios socioeconômicos, as trocas informacionais dos mecanismos digitais e das 

plataformas de relacionamentos interpessoais estão reconfigurando os novos processos de 

aprendizagem, bem como desmarcando as fronteiras entre a arte e a escola.  

Apesar dos avanços significativos, sobretudo quanto à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n.º 9.394, de 1996 (LDB 9394/96), muitos discursos sobre a arte no espaço 

escolar ainda ressoam como uma disciplina de “criatividade”, em que os estudantes tendem a 
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“expressar suas ideias e sentimentos”. Assim, dada a concepção histórica espontaneísta, conhecida 

como “livre expressão”, parece não ter efetivamente uma proposta pedagógica que assuma uma 

postura crítica frente à esses processos. Junto a isso, é ainda comum o discurso de que a disciplina 

de Artes está a serviço da escola para embelezar e decorar os diferentes espaços, restringindo-se a 

ajudar na ornamentação e apresentação das comemorações de datas especiais, como o “dia das 

mães” e “dos pais” e das “festas juninas”, por exemplo.  

Em contrapartida, muitos desses discursos e concepções sobre o currículo estão respaldados 

em uma perspectiva modernista a qual, hoje, tem orientado a maior parte das práticas em artes na 

escola, pois traduz um trabalho voltado para conceitos, signos, códigos formais e uma sucessão 

cronológica da arte. Estas, por sua vez, são legitimadas pelo dispositivo canônico escolar 

caracterizado pela ênfase na sequencialidade e fundamentação na História da Arte. Muitas vezes, 

tais legitimidades partem de uma visão erudita focada na obra e na vida de artistas consagrados ao 

longo dos séculos.  

Desse modo, muitas das propostas de ensino firmam-se em releituras de obras de arte de 

artistas de renome. Assim, soma-se a este panorama o fato de grande parte dos currículos escolares 

e dos ideais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) serem norteados por alguns livros 

didáticos e clássicos de arte, manuais, reproduções de obras, música e poesia que legitimam a 

centralidade de cânone, privilegiando aspectos de uma arte “elitista”, ideológica, e de sequências 

históricas hegemônicas. A autora Susana Cunha (2012) discute sobre o fato de que, ainda hoje, as 

práticas pedagógicas que se fazem presentes nas escolas lembram os diferentes contextos históricos, 

flutuando entre a livre expressão e os formatos rígidos disciplinares. Cabe ressaltar que não 

estamos, aqui, refutando completamente as diferentes concepções históricas da arte na escola - 

reconhecemos o seu estudo e sua importância – mas há a necessidade de ampliar a discussão, uma 

vez que muitas das práticas pedagógicas em artes têm sido centradas em concepções herdadas de 

um viés modernista, sobretudo na busca de um ideário nacional. Cunha (2012, p. 118) explica que, 

“[...] em especial as Vanguardas Artísticas, nos modos de pensar, produzir e estabelecer diálogos 

com a Arte. Assim, o paradigma que muitas vezes orienta o pensamento pedagógico em arte, funda-

se em critérios de Arte de um tempo e de uma sociedade que não é essa na qual vivemos”.  

Silva (1999, p. 122) argumenta que “nossas noções de educação, pedagogia e currículo estão 

solidamente fincadas na Modernidade e nas ideias modernas” e o ensino das artes, bem como suas 

concepções curriculares, ainda estão firmados em princípios modernistas. Fernando Hernández 

(2007) destaca que “todas as práticas pedagógicas podem e devem ser questionadas” e que “a partir 
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daí é que sugere a necessidade de colocar em questionamento as práticas de naturalização que hoje 

circulam e se mantêm como dogmas na educação” (p. 38). Nessa perspectiva, sob tais 

apontamentos, buscou-se criar relevos com os pensamentos dos/as autores/as, ao pensar que a arte, 

em suas mais diversas estéticas, não pode ser concebida como uma mera estratégia ou apenas vista 

como um modo de “atrair” os/as estudantes para o centro da cena educacional.  

Em meio a esse fluxo, a arte na escola poderá ser reconhecida como um campo de 

conhecimento que efetivamente interage com as outras disciplinas, de modo a construir saberes e 

práticas pedagógicas que estejam envolvidos os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais 

dos/as estudantes e da comunidade local. Concebemos assim, que o papel da arte na educação 

básica está além de ensinar a aprender “alguma coisa” indo, inclusive, além de uma prática de 

aperfeiçoamento de “artistas”. Sua contribuição está na formação de sujeitos críticos e emancipados 

frente às complexidades do mundo contemporâneo – o próprio texto da LDB 9.394/96 aponta a arte 

como uma disciplina que busca promover o desenvolvimento cultural dos/as estudantes. Sob tais 

apontamentos, os processos educacionais que envolvem as questões artísticas deverão promover 

conhecimento e novas construções do saber.  

A arte e seus artefatos deverão ser concebidos como objetos do conhecimento, sendo 

capazes de problematizar tanto os aspetos históricos de nossas sociedades como a 

contemporaneidade das nossas organizações sociais. Como exemplo, a autora e professora Camille 

Paglia (2014) aponta o estudo de imagens de obras de arte e seus artefatos que estejam voltadas 

para um processo de “reeducação do olhar”, concebendo o uso de imagens não como uma mera 

ilustração de sua história, mas como fontes de saber e de construção cultural.  

Assim sendo, observamos que a arte tem reestabelecido novos papeis na escola e no 

currículo escolar, ao mesmo tempo em que ainda têm sido produzidas certas ambiguidades da sua 

efetiva importância nos espaços educativos, tanto por parte dos/as professores de outras disciplinas, 

como, também pela comunidade de estudantes. Hernández (2000, p. 43) explica que 

“diferentemente do que acontece com matérias provenientes de campos disciplinares de 

reconhecida presença no currículo, as matérias artísticas necessitam sempre argumentar o porquê de 

sua inclusão no currículo escolar”. Contudo, não é de hoje a luta empreendida por 

arte/educadores/as e sindicatos na busca por maior espaço político e social da arte na escola. Tais 

movimentos têm produzido embates no âmbito das esferas nacionais como, por exemplo, a recente 

reforma do Ensino Médio. 
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Frente a esses discursos, acredita-se que seja necessária uma mudança de paradigmas, tanto 

por parte dos/as professores inseridos em instituições e escolas, como também em cursos de 

formação continuada de professores/as e em cursos de licenciaturas. Aldo Victorio Filho (2012, p. 

155) argumenta que “desvencilhar-se desse passado, ainda muito presente, sem perder o acúmulo de 

suas conquistas aproveitáveis é o desafio do ensino da arte que deveria começar a ser enfrentado já 

nos cursos de licenciaturas”. Concordamos com o pensamento do autor, pois muitos dos cursos de 

licenciaturas em artes ainda se encontram fundamentados em concepções conceituais e 

metodológicas modernistas, ou muitos/as professores/as universitários possuem discursos de 

práticas docentes escolares do ensino da arte muito hermenêuticos e vazios de experiências do 

velho dito popular “chão da escola”. Em outras palavras, em falar de um espaço, sem ter vivido ou 

ter sido atravessado pelas experiências escolares e do ensino arte.  

CONCLUSÕES 

Desse modo concebemos que o papel da arte na escola está muito além do que criar ou 

reproduzir ações e técnicas quer sejam elas relacionadas à pintura, ao desenho, à poesia, ao teatro, à 

dança, à música, por exemplo. Ou “questões que extrapolam os limites curriculares que vêm 

contemplando apenas a história e as técnicas de produção tradicional da arte” (FILHO, 2012, p. 

154). Sua presença no espaço escolar não pode ser esvaziada de sua qualidade estética e social, a 

arte deve ser entendida como um campo de conhecimento que exerce posicionamentos políticos, 

que busca questionar certas verdades e conhecimentos hegemônicos vigentes.  

Concebemos que arte na escola tem esse potencial em questionar o que circunda no mundo e 

nos cotidianos dos/as estudantes, desenvolvendo olhares, percepções, posições políticas, discursos e 

pensamentos sob o que se apresenta a sua frente, e também sob o que olham, escutam e vêm. 

Pensamos que arte na escola está muito além do que realizar uma atividade artística, mas uma 

concepção de arte esteja relacionada à vida dos/as estudantes, cumprindo, assim, a sua função 

pedagógica atrelada no desenvolvimento do social, cultural e do ser humano, tendo como pano de 

fundo a cultura, seja ela dos/as estudantes ou dos diferentes conhecimentos que transitam as esferas 

sociais. 
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Resumo 

Tradicionalmente, a maioria das concepções curriculares nesta área se traduz na apresentação de uma 
grade curricular estruturada por meio de conteúdos, conceitos, signos e códigos formais. Estes, por sua 
vez, são legitimados pela constante ênfase na sequencialidade e numa sucessão cronológica 
fundamentada na história da Arte que, muitas vezes, parte apenas de uma concepção erudita centrada 
na obra e na vida de artistas consagrados ao longo dos séculos. Em muitas das propostas de ensino 
também ocorrem releituras de obras de arte destes artistas. Soma-se a este panorama o fato de grande 
parte dos currículos escolares serem norteados por alguns livros didáticos que legitimam a continuidade 
destas práticas, privilegiando aspectos elitistas, ideológicos e sequenciais, que podem excluir outras 
manifestações artísticas. Nesse sentido, esta discussão está pautada na reflexão crítica das velhas 
concepções curriculares e no modo como certas verdades proferidas sobre a arte na escola ainda se 
fazem presentes no discurso vigente. Desse modo, a “fuga” frente aos processos rígidos e tradicionais 
da educação parece ser necessária em tempos de liberdade social e intelectual. Busca-se, neste trabalho, 
que é uma experiência pedagógica em andamento, refletir a partir das práticas de pesquisas e das 
vivências na escola, por parte dos autores, sobre uma questão ainda latente: qual é, ou qual tem sido o 
papel da arte na escola de hoje? Sendo assim, esse trabalho objetiva repensar qual tem sido o papel da 
arte na escola e no currículo, abrindo outras fendas de aprendizagens que possam ou tentam dar conta 
de uma cultura contemporânea que seduz, repele, invoca, informa e produz estudantes. 

Palavras-chave: Arte; Currículo; Ensino de arte; Escola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABERES E FAZERES SOBRE A HISTÓRIA DO 

ESPÍRITO SANTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Angelo da Conceição Demuner – UFES 

Regina Celi Frechiani Bitte – UFES 

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 2482 

INTRODUÇÃO 

Apesar de ter sido uma das primeiras capitanias brasileiras, colonizada no século XVI, a 

História do Espírito Santo ainda possui uma bibliografia escassa. A falta de fontes relacionadas ao 

período colonial dificulta o trabalho dos historiadores e professores. Uma análise dos registros da 

História do Espírito Santo revela que somente a partir do século XVIII são encontradas fontes para 

a construção de um estudo sobre esta região do Brasil (MACHADO, 2018, p. 2). 

Essa escassez de fontes, principalmente do período colonial, tem repercutido na produção de 

materiais didáticos sobre a História do Espírito Santo.  Este período, tido como esquecido na 

História do estado refletiu-se na historiografia como justificativa para as narrativas que o retratavam 

como um período de “atraso”. Nascimento (2018) afirma que foi com o discurso de superação do 

atraso que nossa historiografia foi construída. Deste modo, também podemos pensar na repercussão 

de tal narrativa na educação e, mais precisamente, na lacuna de estudos e reflexões acerca da 

História do Espírito Santo nos conteúdos trabalhados pelos professores de História da educação 

básica. 

Parte-se do pressuposto de que a narrativa do atraso do Espírito Santo pode estar sendo 

potencializada em decorrência de ser pouco trabalhada nas aulas de História na educação básica. 

Depreende-se, daí a importância de estudos e reflexões que visem subsidiar o trabalho dos 

professores de História, tidos como os principais mediadores na produção deste conhecimento. 

Nesse sentido, um dos objetivos do professor ao ensinar a História do Espírito Santo é o de 

mediar à construção da identidade histórica dos sujeitos pertencentes à região, criando um 

sentimento de pertença e, também, desconstruindo determinadas visões estereotipadas em relação à 

sua história. A identidade cultural é produzida incessantemente pela sociedade e pode subsidiar a 

construção de novas identidades, sem que se percam as contribuições de seu passado histórico. 

Assim, buscamos nas narrativas dos professores entrevistados seus saberes e fazeres ao trabalharem 

a História do Espírito Santo em sala de aula. 

A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA E DAS NARRATIVAS PARA A SOCIALIZAÇÃO DOS 

SABERES E FAZERES E FAZERES SOBRE A HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO NA SALA DE 

AULA 

Verifica-se a urgente necessidade de pesquisas que evidenciem práticas do ensino de 

História do Espírito Santo nas salas de aulas. No intuito de contribuir com tais reflexões e debates, o 
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presente artigo se propõe a verificar qual o lugar ou o não lugar da História do Espírito Santo nas 

aulas de História dos anos finais do Ensino Fundamental no Município de Vitória.  

Adotamos como metodologia de pesquisa a história oral temática, visto que, “[...]a História 

Oral se apresenta como forma de captação de experiências de pessoas dispostas a falar sobre 

aspectos de sua vida mantendo um compromisso com o contexto social (BOM MEIHY, 1996, p. 

13). Assim, buscamos garimpar nas experiências narradas os saberes e fazeres dos professores de 

História por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado. A memória desses profissionais será 

estimulada e suas experiências transformadas em narrativas, para que não fiquem confinadas ao 

espaço da sala de aula. Como afirma Benjamin, “[...]contar histórias sempre foi a arte de contá-las 

de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém 

mais fia ou tece enquanto ouve a história” (BENJAMIN, 1985, 205).  

Com o intuito de socializar a memória do saber da experiência docente e deque estas possam 

se transformar em orientações para a vida prática, centramos nossos olhares para o sujeito desta 

pesquisa: o professor, seus saberes e seus fazeres. 

Elencamos de forma aleatória, dois professores que atuam na Rede Municipal de Ensino de 

Vitória para contribuir com a nossa pesquisa. Ambos atuam nos anos finais do ensino fundamental 

e abordam a temática História do Espírito Santo em suas aulas. Seguindo o nosso roteiro de 

entrevista semiestruturado, a pergunta inicial versava sobre a formação. Deixamos os professores à 

vontade para se apresentarem.  

A primeira entrevistada foi a professora Thaís Dantas Domingos, que assim se apresenta: 

Sou professora há 22 anos, minha formação acadêmica se deu na Universidade 

Federal do Espírito Santo e a minha especialização também, foi em Ciências e 

História das Relações Políticas e Sociais do Brasil [...] eu fui aluna [da professora] 

Leonor Araújo, a Negra Léo, que depois foi para a Casa do Cidadão do Estado. Então, 

Negra Léo entorpeceu a galera de 97/1. Espírito Santo foi à matéria que a gente saía, 

que a gente ia fazer “in loco”, patrimônio histórico, educação patrimonial, história 

oral, então Espírito Santo sempre foi muito fascinante para mim. Quando eu cheguei 

na escola fundamental em 2010, eu falei: “eu tenho que dar um jeito de introduzir isso 

nas minhas aulas”, mesmo não sendo uma prática da Prefeitura de Vitória 

[...](DOMINGOS, 2019). 

Em seu relato percebemos que a professora Domingos foi marcada no seu processo de 

formação pela professora Leonor Araújo e, por consequência, levou adiante seu legado, o trabalho 
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com a História do Espírito Santo. Este legado de antigos professores na formação de novos 

professores é ressaltado por Borges e Bitte (2017), quando abordam os saberes da docência que são 

formados pelo amálgama de diversos saberes, dentre eles, o da tradição pedagógica que remete  

Às lembranças de antigos mestres acabam por compor, juntamente com outros tantos 

fatores, o reservatório de saberes necessários e mobilizados, consciente e 

inconscientemente, no ato de ser/estar na profissão docente (BORGES E BITTE, 

2017, p.36).  

O professor Wagner Meira Santos, assim se apresenta 

Meu nome é Wagner Meira dos Santos, formado em história, licenciatura e Bacharel, 

no Centro Superior Anísio Teixeira (CESAT) tenho três pós-graduações, Educação 

étnico-racial, Pedagogia de projetos e EJA. Trabalho [...] aqui na rede de Vitória [...] 

com turmas do sexto ao oitavo ano (SANTOS, 2019). 

Após apresentação inicial, perguntamos se os entrevistados recordavam de ter havido, 

durante o curso de Licenciatura em História, alguma disciplina ofertada, de forma obrigatória ou 

optativa, voltada para a História do Espírito Santo. 

A professora Domingos respondeu que, 

Sim. Ministrada pela professora Leonor Araújo. História do Espírito Santo, acho que 

fiz 1 e 2, na época tinha na grade, tinham duas disciplinas, [...] Cultura Popular 

Brasileira que foi uma outra disciplina oferecida por Estilaque Ferreira e que em 

alguns momentos a gente falava do Espírito Santo [...] duas disciplinas do Espírito 

Santo não é o suficiente(DOMINGOS, 2019). 

Novamente a professora Leonor Araújo é citada, e outro professor aparece em sua narrativa, 

Estilaque Ferreira. Se em suas narrativas a professora Domingos lembra das disciplinas e dos nomes 

dos professores que a ministraram, isso nos leva a inferir a importância que tiveram em sua 

formação, mesmo reconhecendo que não foi o suficiente. 

Para o professor Santos, essas lembranças se tornaram vagas, difusas. “Na graduação eu 

não tenho certeza, mas eu acredito que bem superficial.” (SANTOS, 2019). 

Dando continuidade à nossa entrevista, perguntamos se após a Licenciatura em História 

haviam feito alguma formação continuada em relação à História do Espírito Santo. A professora 

Domingos narra que, 

A Univix ofereceu “A Arquitetura e a História do Espírito Santo” e dividiu em eixos 

temáticos, aí eu fiz, comecei com a população indígena. Conheci os aldeamentos 

indígenas e as construções jesuíticas, tinha aula teórica e aula de campo, isso em 
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2001/2002. Continuei estudando e pesquisando o Espírito Santo [...]Fui professora da 

disciplina de Turismo e Ética e trabalhei com a História do Espírito Santo também.e 

então, Espírito Santo sempre foi a minha praia, mas volto a dizer, de forma isolada 

(DOMINGOS, 2019). 

Em relação à sua formação continuada, o professor Santos nos narra que não obteve 

nenhuma formação em História do Espírito Santo oferecida pelas instituições onde trabalhou, mas 

busca sua formação continuada pesquisando o tema de forma independente (SANTOS, 2019). 

As narrativas dos professores apontam que é imprescindível, na formação inicial, a 

disciplina de História do Espírito Santo. Ao concluírem a Licenciatura em História, vários fatores 

influenciaram na realização ou não de formação continuada. Para Domingos (2019), mesmo tendo 

História do Espírito Santo na formação inicial, dar continuidade a estes estudos, possibilitou 

aprofundar mais o tema enriquecendo suas experiências. O professor Santos (2019), mesmo não 

tendo a oportunidade de ter essa formação na graduação e nem uma formação continuada formal, se 

esforça para inserir o tema em suas aulas buscando outros recursos. 

Ao capturar a experiência dos professores de História narradas, ao abordarem a História do 

Espírito Santo, observamos a preocupação em trabalhar a temática em suas aulas. Vejamos o que 

eles relataram sobre a importância deste tema, 

Ora construir, ora resgatar uma identidade capixaba que é tão híbrida e que a gente 

conhece tão pouco [...] a minha preocupação é dar, trocar, compartilhar a história do 

Espírito Santo com a pretensão, humilde pretensão, de contribuir para a construção da 

identidade capixaba, a gente tem que ter uma, a gente tem que se achar como 

indivíduo e o melhor ponto de partida é a identidade (DOMINGOS, 2019). 

Na narrativa a professora toca no ponto fulcral para a compreensão da cultura capixaba: o 

hibridismo. Sendo assim, devemos levar em consideração que o ensino da História do Espírito 

Santo deve contemplar esse hibridismo, ou seja, essa diversidade cultural presente no estado, e 

como cada povo contribuiu para a riqueza desta cultura. 

Santos, ao ser interpelado sobre a importância da História do Espírito Santo no Ensino 

Fundamental, aponta que 

[...] é importante entender a importância do seu estado [...] na questão econômica e 

saber onde ele pode estar melhorando sobre isso. [...] a gente precisa ser desenvolvido, 

mas quando te perguntarem sobre a história do Espírito Santo, eu acho interessante ter 

um pouco dela na ponta da língua (SANTOS, 2019). 
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Mesmo que as narrativas dos professores partam de visões históricas diferenciadas, uma 

com enfoque mais cultural e a outra com enfoque mais econômico, ambas não tocam ou parecem 

desconhecer o discurso da “narrativa da superação do atraso”. Em suas narrativas nenhuma menção 

foi feita ao termo “atraso”. Isto nos leva a pensar que novos ventos sopram, a favor de novas 

escritas sobre a História do Espírito Santo. 

Em relação à valorização da identidade capixaba, entendemos que a História do Espírito 

Santo pode trazer para o aluno e a sociedade capixaba o conhecimento das diversas práticas 

culturais presentes nas comunidades locais e na região onde habitam. Não só a História do Espírito 

Santo, mas a Disciplina História tem um papel fundamental para se compreender como se forjam as 

identidades. De acordo com Silva, “Identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. 

[...] A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença” (SILVA, 

2013, p. 40). 

Solicitamos aos professores que falassem sobre o material didático de apoio para planejarem 

suas aulas e os utilizados em sala de aula. A professora Domingos sente-se privilegiada, 

[...] eu tenho muita coisa sobre o Espírito Santo. Por causa dessa minha formação 

inicial e por ter sido professora de pré-vestibular, eu precisava ter um arcabouço muito 

grande, porque eles [alunos] são curiosos, e eu tenho as bibliografias fundamentais da 

História do Espírito Santo. Atualmente eu tenho visitado [...] vários materiais que os 

professores de história postam [em sites] e a gente vai pescando [...] e fazendo o 

material didático, e muita coisa eu tenho construído. Na época que eu fui professora 

da Contec, eu construí o material de [...] Cultura e História do Espírito Santo [...] 

(DOMINGOS, 2019). 

Analisando a narrativa da professora, percebemos seu protagonismo e seu esforço para 

elaboração de suas aulas, tanto na aquisição de material didático, quanto na elaboração destes. Sua 

experiência como professora de pré-vestibular marcou sua postura frente à história capixaba e a 

busca por materiais didáticos. 

Em relação ao material didático utilizado em suas aulas, Santos narra que seleciona textos, 

elabora atividades como “cruzadinhas” e “caça-palavras”, e, por meio de escutas e vivências na 

localidade onde leciona, faz associações da História local com a História Geral. (SANTOS, 2019) 

A narrativa de Santos nos remete à expressão da professora Domingos (2019), ao se referir 

ao “trabalho de formiguinha”. O professor Santos também faz um “trabalho de formiguinha” e de 
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forma “isolada”. Se os dois pudessem trocar experiências sobre seus saberes e fazeres realizados na 

sala de aula, a História do Espírito Santo seria potencializada.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das narrativas dos professores sobre seus saberes e seus fazeres na temática História 

do Espírito Santo, apontamos a necessidade de realizar esses registros, com o intuito de 

compartilhar a prática cotidiana em sala de aula. 

Geralmente, a formação continuada de professores é formatada em palestras, com 

pesquisadores formadores da área, dentre outras. Porém, as narrativas dos professores nos convidam 

a pensar em outros formatos de formação continuada: desses professores se formarem mutuamente, 

trocando experiência entre si. Talvez o sentimento de isolamento e o questionamento da professora 

Domingos (2019), ao trabalhar a História do Espírito Santo, seja um reflexo dessa falta de 

socialização desses saberes e fazeres. Ao externalizarem suas experiências, abre-se um campo 

profícuo para novos diálogos, novos saberes e fazeres, tornando o caminho menos “solitário” 

(DOMINGOS, 2019), com envolvimento dos professores nos projetos vindouros nas escolas. 

Alçar voos. É o que propomos na formação de professores de história. Dar voz e ouvir as 

mais variadas experiências individuais e, a partir da polifonia de vozes, construir o conhecimento 

tecido pelas experiências trazidas de dentro da sala de aula. 

E, assim, a História do Espírito Santo se faria ecoar. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva socializar análises e reflexões, explícitas nas narrativas dos professores de 
história do Município de Vitória-ES em relação aos seus saberes e fazeres no trato com a história do 
Espírito Santo na educação básica. Para tanto, apoiados nos pressupostos teórico-metodológicos da 
História Oral (BOM MHEIHY, 1996), com ênfase na História Oral Temática, foram realizadas 
entrevistas que desvelam narrativas dos professores acerca de sua formação e o labor na lida com a sala 
de aula. Depreende-se daí a importância de estudos e reflexões que visem subsidiar o trabalho dos 
professores de História, tidos como os principais mediadores na produção de conhecimentos 
históricos. Ao externalizarem suas experiências, abre-se um campo profícuo para novos diálogos, novos 
saberes e fazeres, potencializando o ensino de História do Espírito Santo e envolvendo os demais 
professores em possíveis projetos nas escolas. Nas narrativas dos professores identificamos a 
preocupação em trabalhar com a construção da identidade histórica dos sujeitos pertencentes a esta 
região, criando um sentimento de pertença e desconstruindo determinadas visões estereotipadas em 
relação à sua identidade cultural, buscando a valorização da identidade capixaba. Entendemos que a 
História do Espírito Santo pode trazer para o aluno o conhecimento das diversas práticas culturais 
presentes nas comunidades locais e na região onde habitam. As narrativas dos professores também nos 
convidaram a pensar em outros formatos de formação continuada que contemplem temas voltados à 
História do Espírito Santo, nos quais os professores possam formar-se mutuamente, trocando 
experiência entre si. As narrativas nos forneceram pistas, sinais e visões particulares de processos 
coletivos nas práticas de ensino da História do Espírito Santo. 

Palavras-chave: Narrativas. Espírito Santo. História Oral. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado1, em andamento, da primeira autora, na qual 

procura-se entender quais sentidos vem sendo selecionados e normalizados historicamente para a 

preservação do meio ambiente na disciplina escolar Ciências, buscando evidenciar as relações entre 

currículo, conhecimento e poder. Para isso, é realizada uma aproximação entre a abordagem 

discursiva de Michael Foucault (1996) e os trabalhos de Thomas Popkewitz (2001, 2011).  

CURRÍCULO, CONHECIMENTO E PODER 

A incorporação de conceitos pós-modernos nos estudos curriculares, como ressalta Moreira 

(2005), tem proporcionado uma visão de currículo como campo de lutas e conflitos em torno de 

símbolos e significados. Assim, o currículo passa a “ser concebido e interpretado como um todo 

significativo, como um texto, como um instrumento privilegiado de construção de identidades e 

subjetividades” (p.15). 

Nesse sentido, uma abordagem discursiva para os estudos curriculares permite a 

compreensão das condições de possibilidade de emergência de diferentes discursos, de certas 

práticas discursivas. Nesta perspectiva, o poder é concebido como algo que se exerce, que funciona 

como uma máquina social, e que não está situado em um lugar exclusivo ou privilegiado, mas que 

se dissemina por toda a estrutura social (FOUCAULT, 1996).  

A respeito de um dos princípios de controle da produção do discurso, Foucault (1996) 

aponta que a disciplina2 “se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus 

de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de 

instrumentos” (p. 30). Dessa forma, uma disciplina seria um campo formado por um conjunto de 

enunciados que estabelecem sobre um determinado conteúdo e que sinalizam os limites do próprio 

campo. O conjunto desses enunciados é que podem levar a mapear o campo daquilo que é possível 

pensar ou dizer, separando-se o que é verdadeiro daquilo que é considerado falso. 

 
1 Numa perspectiva comparada, investiga como os conhecimentos ambientais escolares vêm sendo produzidos 
historicamente em textos de livros didáticos de Ciências, buscando compreender os sentidos às questões ambientais nos 
currículos. 
2 Foucault (1996) exemplifica como disciplinas a medicina (ou patologia) e a botânica. Estas são vistas pelo autor como 
campos do saber e não como disciplinas escolares. 
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Adotando a perspectiva da epistemologia social da educação, Popkewitz (2011) foca na 

forma como o conhecimento se organiza no processo de escolarização, estabelecendo a maneira 

como nos constituímos e respondemos ao mundo. Nesse movimento, esse teórico (2001, 2011, 

2014) explora o currículo, entendendo-o como constituído de visões diversas que produzem, 

selecionam e transmitem narrativas e significados sobre as coisas e o mundo.  Para o autor, “a 

historicização da escolarização não é constituída apenas de regras e padrões de cognição; é 

constituída também de relações de poder entranhadas na seleção, organização e avaliação do 

conhecimento escolar” (POPKEWITZ, 2011, p.183). Sendo assim, ele defende que as práticas 

discursivas da educação não se resumem a simples transmissão de ideias, mas constituem os 

princípios de realidade. Ou seja, os discursos não são entendidos apenas como estratégias 

comunicativas, mas também como práticas culturais e políticas.  

Desse modo, o currículo é concebido como uma produção cultural que envolve relações de 

poder em torno de quais conhecimentos e racionalidades são considerados válidos socialmente, 

incluindo não somente a informação, mas também as regras e os padrões que guiam o entendimento 

dos indivíduos sobre o mundo. O currículo configura, assim, regras e padrões de construção da 

razão e da individualidade por meio das disciplinas escolares, sendo estas tecnologias de regulação 

social.  

As disciplinas são formadas por um conjunto de métodos e estratégias que buscam fixar e 

normalizar o conhecimento. O conhecimento especializado modela “nosso” pensamento e a “nossa” 

ação sobre questões referentes, por exemplo, à poluição do meio ambiente que afeta a nossa vida. 

Esses pensamentos que assumimos como naturais são construídos a partir de sistemas de 

conhecimento especializado. As ideias disciplinam nossas escolhas e possibilidades como 

indivíduos no mundo, e são entendidas como os efeitos de poder (POPKEWITZ, 2011).  

Portanto, os discursos que formam o sistema de conhecimento estão imbuídos de poder, 

tendo em vista que essas ideias funcionam para modelar as nossas ações e criam sistemas de razão, 

que nos possibilitam ordenar e classificar coisas, viabilizando, assim, a naturalização de 

determinados comportamentos (POPKEWITZ, 2014). 

ABORDAGENS DISCURSIVAS PARA A HISTÓRIA DA DISCIPLINA ESCOLAR CIÊNCIAS 

Optando por abordagens discursivas para a história do currículo e das disciplinas, 

principalmente aquelas sobre a disciplina escolar Ciências, compreende-se que os processos de 

construções curriculares são arenas de conflito nas quais se disputam a fixação de sentidos sobre 
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quais conhecimentos devem ser considerados ‘válidos’, ‘melhores’ e/ou ‘necessários’ de serem 

ensinados.  

Nesta perspectiva, entende-se que determinados conhecimentos são mantidos historicamente 

no currículo de Ciências pela sua comunidade discursiva3 (JAEHN e FERREIRA, 2012) sendo 

estruturados a partir de determinadas regras e padrões de pensamento normalizadores, que limitam 

as possibilidades de agir e de pensar dos indivíduos (POPKEWITZ, 2001, 2011). Essa comunidade 

certifica e autoriza os sujeitos capazes de falar, impondo uma determinada ordem aos seus 

discursos. Discursos esses que são construídos historicamente em meio a relações de poder, 

invocando noções particulares de verdade (FOUCAULT, 1996). 

Segundo Selles & Ferreira (2005), o currículo é produzido tanto a partir do campo 

acadêmico das Ciências Biológicas, como também a partir das problemáticas sociais e culturais que 

vêm adquirindo cada vez mais visibilidade nos currículos do ensino básico. Nesse sentido, a 

produção de conhecimentos pelas disciplinas escolares Ciências e Biologia ocorre em meio à 

cultura que circula, dialoga, promove conflitos, e, portanto, constitui o que é ensinado (GOMES, 

2016). Por isso, nesse debate, torna-se relevante incluir questões ligadas ao conhecimento escolar e 

as relações que vem se constituindo com as demandas culturais.  

PRODUÇÕES ACERCA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NA DISCIPLINA 

ESCOLAR CIÊNCIAS 

A fim de compreender de que forma a preservação do meio ambiente vem sendo significada 

em discursos que circulam no campo do currículo, foram selecionados quatro trabalhos voltados 

para a problemática do meio ambiente em livros didáticos de Ciências em meio a vinte e oito 

trabalhos de um levantamento mais abrangente4.  

Essa escolha foi ancorada em Gabriel (2006), que considera o livro didático suporte dos 

saberes escolares, um artefato cultural, produto de uma construção específica contextualizada 

 
3 Em diálogo com Popkewitz (2001), as autoras argumentam que o conhecimento disciplinar – que se refere à disciplina 
científica – é socialmente produzido nas comunidades discursivas, normalizando o conhecimento e gerando efeitos de 
poder. 
4 Foi realizado um levantamento, no campo do currículo, reunindo publicações acadêmicas entre 2013 e 2017, relativas 
ao ensino da preservação do meio ambiente. Uma primeira busca foi realizada utilizando as seguintes palavras-chave: 
ambiente/ambiental, didático (bases nacionais) e environment/environmental, textbook (bases internacionais). 
Posteriormente, os trabalhos encontrados na primeira busca foram analisados a partir da leitura de seus títulos e/ou 
resumos, e selecionados apenas aqueles que tratassem dos sentidos atribuídos à questão ambiental no ensino, inseridos 
no campo do currículo. 
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historicamente. Além disso, Gomes, Selles e Lopes (2013) compreendem que tais materiais 

escolares expressam os sentidos das práticas do currículo e produzem significados sobre as 

definições do que e como se ensina, e de qual formação docente será desenvolvida. 

Esta seleção de trabalhos possibilitou encontrar sentidos e significações sobre a preservação 

do meio ambiente em produções que não necessariamente operam com as mesmas perspectivas 

teóricas. Entretanto, essa opção foi guiada pelo entendimento de que pesquisadores que marcam sua 

inserção nesse campo – o ensino de Ciências – estão ocupando espaços discursivos de disputa sobre 

o que é (e o que não é) preservar o meio ambiente. Em diálogo com Foucault (1996), o que 

interessa nessas produções não é quem disse, mas o que é dito, investindo na positividade dos 

discursos. Assim, esse levantamento reúne enunciados produzidos e fixados pela comunidade 

discursiva de Ciências, que acaba por regular o que pensamos sobre a preservação do meio 

ambiente. Dessa forma, portanto, opera-se sobre os ditos, entendendo-se esses discursos como 

“produtivos na constituição de processos de regulação social que hegemonizam sentidos de escola, 

ensino, professor/a, aluno/a e conhecimento” (FERREIRA, 2013, p. 85). 

Os trabalhos encontrados no levantamento foram de Fontes (2013); Pinhão e Martins 

(2013); Ferreira e Nascimento (2015); e Rumenos, Silva e Cavalari (2017). Após examinar essas 

produções, foi considerado que todas operaram com abordagens ambientais associadas a 

conceitos/temas/práticas presentes historicamente nos currículos escolares de Ciências. 

Analisando livros didáticos de Ciências para o 6º ano do ensino fundamental publicados 

durante as décadas de 1990 e 2000, Fontes (2013) levantou como a temática ambiental é expressa 

em seus conteúdos. Para isso, sua análise teve por base o conceito de comunidade disciplinar 

(GOODSON, 1997, 2001) articulado com a teoria da recontextualização por processos híbridos 

(LOPES, 2005b). A autora apontou que os discursos expressos nos textos que apresentam o 

conhecimento ambiental nos livros didáticos são aqueles ligados a temáticas de saúde, reciclagem e 

experimentação. 

Já Pinhão e Martins (2013) investigam a temática saúde e ambiente em uma coleção didática 

de Ciências, Projeto Araribá, para o ensino fundamental. Apoiadas na análise crítica do discurso5, 

as autoras afirmaram que as produções discursivas do campo da saúde e ambiente aparecem, em 

geral, vinculadas a um caráter disciplinador, e consequentemente, dentro de uma concepção 

comportamentalista da educação. 

 
5 Chouliaraki e Fairclough (1999), Fairclough (2003). 
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Numa perspectiva de análise de conteúdo, por enumeração numérica, de ecologia, Ferreira e 

Nascimento (2015) se propuseram a verificar se os livros aprovados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), ofertados à rede pública de ensino, fazem relação entre a ideia de 

degradação do meio ambiente e as ações antrópicas. Além disso, aplicaram um teste de associação 

de palavras6 a alunos do 6º ano do ensino fundamental a fim de analisarem seus conhecimentos 

sobre impactos ambientais. Seu estudo mostrou que os livros apresentam deficiência nos conteúdos 

de ecologia quanto à abordagem das ações antrópicas relacionadas aos impactos ambientais, 

priorizando os conceitos em si, em detrimentos de suas causas e consequências. Também foi 

possível observar, segundo as autoras, que os alunos possuíam conhecimento sobre a 

responsabilidade do homem em relação aos impactos ambientais, mas tinham dificuldades em 

especificar quais seriam as ações e atividades humanas responsáveis pelos impactos. 

Por fim, Rumenos, Silva e Cavalari (2017) buscaram identificar e analisar os significados 

atribuídos ao tema Mudanças Climáticas presentes nos livros didáticos de Ciências do ensino 

fundamental II, analisando dezenove das vinte coleções aprovadas pelo PNLD em 2014. 

Utilizando-se de procedimentos metodológicos da Análise de Conteúdo7, os autores notaram que 

esse tema é mais frequente nos livros didáticos do 6º ano inserido na unidade de Terra e Universo. 

Além desses livros, os que mais apresentam considerações sobre mudanças climáticas são os do 9º 

ano, que abordam assuntos relacionados à Tecnologia e Sociedade. De modo geral, para os autores, 

o tema Mudanças Climáticas é tratado com ênfase em seus aspectos conceituais e com pouca 

atenção ao processo da construção do conhecimento e às considerações que envolvem articulações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

CONCLUSÕES 

As discussões dos quatro trabalhos analisados mostram como os pesquisadores do campo do 

currículo de Ciências vêm construindo significados para a preservação do meio ambiente pautados 

em visões conceituais, vinculadas às tradições disciplinares.  Dessa forma, são limitadas as 

possibilidades de compreensão e de concepção dos alunos sobre o cuidado com o meio ambiente. A 

falta de sentidos mais críticos para a referida temática no ensino de Ciências acaba por silenciar, ao 

longo de períodos históricos, enunciados que possam despertar nos alunos habilidades para o 

diagnóstico das origens dos problemas ambientais e a busca de soluções para os mesmos, por 

 
6 Bardin (1977). 
7 Bardin (2004). 
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exemplo. E nesse sentido, pode-se afirmar que a disciplina escolar Ciências vem controlando e 

limitando, historicamente, a produção de discursos acerca da preservação do meio ambiente, 

produzindo modos particulares de verdade (FOUCAULT, 1996). Constitui-se, assim, um objeto 

imbuído de poder que vem normalizando e regulando, no campo discursivo, sentidos e concepções 

mais conceituais, relacionados às ciências de referência, a respeito do que é preservação do meio 

ambiente, gerando efeitos de poder sobre os currículos escolares (POPKEWITZ, 2001, 2011) e 

normalizando como professores e alunos devem pensar sobre a preservação do meio ambiente. 
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Resumo 

Este trabalho situa-se no campo do Currículo, apresentando a abordagem discursiva, proposta por 
Michel Foucault (1996) e por um de seus interlocutores no campo, Thomas Popkewitz (2001, 2011). 
Procura-se entender que sentidos de preservação do meio ambiente vêm sendo historicamente 
selecionados e normalizados na disciplina escolar Ciências, evidenciando-se as relações entre currículo, 
conhecimento e poder. Como suporte para a análise utilizam-se pesquisas que se debruçam sobre livros 
didáticos de Ciências. Nesse movimento, identificam-se aspectos que permitem traçar normalizações 
sobre preservação do meio ambiente presentes no campo do ensino das Ciências. Considerando que 
estamos imersos em uma rede de significação e de produção de verdades (FOUCAULT, 1996), 
argumenta-se que as organizações curriculares propiciam ordem e disciplina aos indivíduos, atuando 
como formas de regulação social (POPKEWITZ, 2001, 2011). Além disso, defende-se que as disputas, 
travadas no âmbito das comunidades discursivas de Ciências, são responsáveis por estabelecer as regras 
e os padrões que autorizam as verdades que podem ser veiculadas sobre a preservação do meio 
ambiente nos currículos escolares. A leitura dos trabalhos encontrados indica que pesquisadores do 
campo do ensino de Ciências vem construindo significados para a preservação do meio ambiente 
pautados em visões conceituais, vinculadas às tradições disciplinares. Esses sentidos podem estar 
influenciando historicamente nosso entendimento sobre o que é preservar o meio ambiente. Nesse 
modelo, a disciplina escolar Ciências constitui-se um objeto imbuído de poder que normaliza e regula, 
no campo discursivo, os sentidos e concepções dos professores e dos estudantes acerca do que é 
preservar o meio ambiente, gerando efeitos de poder sobre os currículos escolares (POPKEWITZ, 
2001, 2011).  

Palavras-chave: Currículo; Discurso; Ciências. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta tem a perspectiva de trabalhar uma análise da implementação curricular do 

Ensino Médio com habilitação profissional de Técnico de Desenvolvimento de Sistemas –(Projeto 

de Articulação da Formação Profissional Média e Superior – AMS) da ETEC Prof. Dr. Antônio 

Eufrásio de Toledo  em parceria com a Fatec de Presidente  Prudente e de verificar a integração da 

Matemática nesse novo arranjo curricular. 

O ambiente deste trabalho será na ETEC Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo e a Fatec de 

Presidente Prudente, ambas, fazem parte do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

– CEETPS, criado pelo Decreto-lei de 6 de outubro de 1969, sendo uma autarquia da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, presente em aproximadamente 300 

municípios, com 223 Escolas Técnicas (ETECs) e 72 Faculdades de Tecnologia (FATECs) ambas 

estaduais. As ETECs atendem mais de 211 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Médio e Técnico 

Integrado ao Ensino Médio, com cursos voltados aos setores industrial, agropecuário e serviços. 

Na modalidade do Novotec Integrado articulado ao Ensino Superior o aluno estuda no 

espaço da  Fatec com a coordenação e docentes  da Etec nos três primeiros anos, dessa forma toda a 

estrutura é da Faculdade, mas a responsabilidade do Ensino Médio e Técnico é da Etec e após os 3 

anos o aluno já está no nível superior para conclusão do Ensino Superior em 2 anos, ou seja em 5 

anos ele conclui o médio, técnico e superior. 

Esse novo currículo foi organizado de acordo com as legislações: Lei Federal nº 9394, de 

20-12-1996, Lei nº 13415, de 16-2-2017(BNCC), Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014, Resolução 

CNE/CEB 6, de 20-9-2012, Resolução CNE/CEB 4, de 13-7-2010, Resolução SE 78, de 7-11-2008, 

Decreto Federal 5154, de 23-7-2004 e Decreto 8.268, de 18-6-2014.  A organização curricular do 

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - (Projeto de Articulação da Formação Profissional Média 

e Superior – AMS) está de acordo com o Eixo Tecnológico “Informação e Comunicação” e 

estruturada em séries articuladas conforme a figura abaixo:  
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Figura 1. Esquema do Ensino Médio com Habilitação Profissional(Projeto de articulação da formação profissional 
Média e Superior – AMS) 

 
Fonte: Laboratório de Currículo – Grupo de formulação e Análise curricular 

 
Figura 2. Matriz curricular  do Ensino Médio com Habilitação Profissional(Projeto de articulação da formação 

profissional Média e Superior – AMS) 

 
Fonte: Laboratório de Currículo – Grupo de formulação e Análise curricular 

Acima segue o modelo da matriz curricular que será implantado na Fatec de Presidente 

Prudente, que segue com a diminuição da carga horária de Matemática nos 3 anos de curso. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao discutir o papel do currículo de Matemática no Ensino Médio Integrado, no ensino 

profissional abrimos um grande campo de discussão e investigação na forma de sua configuração 

como os conteúdos de Matemática se relacionam de acordo com o eixo profissional escolhido pelo 

aluno. 

Para Borges(2018) na educação profissional, o conhecimento é voltado para o foco do 

trabalho de acordo com o curso escolhido e deve ser encarado por docentes, discentes e equipe 

gestora como uma proposta diferente para romper o ensino tradicional, ou seja, a formação da base 

nacional comum deve ser relacionar com a formação profissional. 

Para desenvolver o currículo de Matemática em todas essas novas configurações que estão 

sendo implementados nas Escolas Técnicas Estaduais, é preciso envolver os professores e promover 

a formação continuada.  

O currículo tem um amplo campo de estudo, sendo de extrema importância conhecer e 

estudar suas teorias e concepções, dessa forma podemos acompanhar as novas implementações 

curriculares que estamos vivenciando no Brasil, com um olhar mais crítico, pois sabemos que como 

docentes somos agentes de transformação e toda mudança tem seu lado politico e ideológico 

incorporado. 

Nosso desafio enquanto professor sempre é pensar no nosso aluno e qualquer implantação 

de uma nova proposta curricular, coloca o docente diante sempre de suas concepções de educação, 

democracia, política e poder que estão em qualquer mudança e proposta curricular e que fazemos 

parte de um grande sistema, querendo ou não. 

Conforme Pacheco & Morgado (2002), o currículo é uma construção ampla e de construção 

permanente, por mais descentralizada que seja estão sendo conduzidas por politicas neoliberais, 

utilizando-se te termos como autonomia para a sua implementação. Conforme os autores, 

Currículo é um projeto antropológico de crenças, valores, atitudes e saberes que 

configuram um sistema, uma estrutura que molda a aprendizagem. Pensar no currículo 

sem ter em conta este quadro global de ação é esquecer que faz parte de um projeto 

cultural e que suas funções são eminentemente educativas e sociais.(PACHECO & 

MORGADO, 2002, pag. 27). 

De acordo com Pacheco (2002), o currículo é um texto que faz a conexão entre os processos 

de produção e reprodução, selecionando os conteúdos, a organização do conhecimento e a 
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orientação dos métodos de transmissão, sendo um modo particular de organizar o poder e suas 

influências utilizando-se de um texto institucionalizado. 

Para Sacristan (2017), a definição do currículo é a concretização das funções da escola e sua 

forma de enfocá-las num momento histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de 

educação, em nosso caso de estudo da educação profissional. Assim, de acordo com esse autor, 

A teorização do currículo deve ocupar-se necessariamente das condições para sua 

realização, da reflexão sobre a ação educativa nas instituições escolares, em função da 

complexidade que se deriva do seu desenvolvimento e sua realização. A importância 

da análise do currículo, tanto de seus conteúdos como de suas formas, é básica para 

entender a missão da instituição escolar em seus diferentes níveis e modalidades 

(SACRISTAN, 2017, p.16). 

Vale lembrar que toda mudança curricular ocorre par atender as necessidades do mundo 

contemporâneo, segundo Foucault (2010) são as relações de poder estabelecidas entre as camadas 

sociais com a interferência do Estado que normatiza o currículo, porém o currículo pode percorrer 

um longo caminho, desde a sua elaboração até sua aplicabilidade, uma vez que organizar e de que 

forma implantar o currículo exige a participação da sociedade. Todavia, segundo as ideias de 

Foucault (2010), permeado pelas relações de poder até mesmo entre professor e aluno. A Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC – é um construto da sociedade contemporânea, mas 

lembrando das relações de poder citadas acima, traz novos olhares sobre velhas concepções, 

principalmente no tocante à teoria e à prática, inclusive no ensino da Matemática.  

Cabe ressaltar que nem todas mudanças curriculares são explicitas as intenções, lembrando 

que vivenciamos no Ensino Profissional no Estado de São Paulo nas Etecs e em todo o Brasil a 

implantação do ensino em tempo integral, com a implantação em Etim(Ensino Médio integrado ao 

médio) em tempo integral, que agora tem sido substituído pelo Novotec Integrado em um só 

período, deixando de ser ensino integral.  

Conforme Pires (2007), a retrospectivas das implementações  curriculares no Brasil , as 

motivações nem sempre ficam explicitas nos documentos curriculares e são em geral atreladas a 

alterações na estrutura do sistema, como no nosso exemplo do ensino profissional deixando de ser 

ensino de tempo integral. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO PROFISSIONAL 

A BNCC apresenta competências específicas para o ensino de Matemática e chama atenção 

para  

Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para 

interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando 

a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a 

construir argumentação consistente (BRASIL, 2017, p.535).  

A partir das mudanças curriculares com a implantação do (NOVOTEC INTEGRADO), seja 

ele nas Etecs ou em parceria com a  Fatec  e com base na nova BNCC, para área de Matemática, 

espera-se atingir as competências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, elencadas na 

Síntese de Competências (2019) do Centro Paula Souza. 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

Na busca de fazer um estudo sobre currículo da Matemática no contexto da proposta do  

Novotec Integrado articulado com o Ensino superior,  utilizaremos as seguintes fontes de 

informações: Em primeiro lugar  uma análise documental da proposta, do plano de curso, plano de 

trabalho docente e a legislação que fundamenta esse novo arranjo curricular.  

No segundo momento entrevistas com os membros da equipe de gestão da Etec e da Fatec, 

Coordenação do Curso e docente da disciplina de Matemática. 

A questão principal da proposta do trabalho realizado é a reflexão sobre como o currículo de 

matemática será desenvolvido nessa proposta, tendo em vista que o aluno terá que adquirir 

competências para o devido acompanhamento do curso superior no final dos três anos, sendo 

necessário um acompanhamento do desenvolvimento dos conteúdos de Matemática por meio 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O novo arranjo curricular de Ensino Médio Integrado articulado com o Ensino Superior 

provoca modificações na estrutura atual de Ensino Médio Integrado na forma de ensino de tempo 

integral. 

Por um lado, esse novo modelo de Novotec Integrado implantado em parceria com a Fatec  e 

também nas Etecs  do Estado de São Paulo,  propõe substituir o antigo Ensino Médio Integrado de 

tempo integral, com a proposta de política pública de aumentar as vagas nas Etecs e também utilizar 
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os  períodos ociosos nas Faculdades de Tecnologia(Fatecs), como no caso de Presidente Prudente 

no período da tarde 

A dimensão do estudo de como o currículo que está sendo implantado nas Etecs será 

concretizado como vimos já é objeto de pesquisas no campo de currículo, matemática e ensino 

profissional, porém a discussão que envolve toda a dinâmica de uma parceria, como é o caso da 

Fatec, são muitas variáveis que envolverão o professor no desenvolvimento da proposta. 

Portanto, ter a dimensão de todos os aspectos envolvidos no currículo de Matemática no 

Ensino Médio Integrado requer mais investigações dos processos e forma de implementação. 
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Resumo 

Neste artigo, o objetivo e analisar a implantação do currículo de Matemática no curso de Ensino Médio 
com habilitação profissional de Técnico de Desenvolvimento de Sistemas – (Projeto de Articulação da 
Formação Profissional Média e Superior – AMS), num contexto que as Escolas Técnicas do Estado de 
São Paulo passam por grandes mudanças de implementações curriculares, que a partir da Lei 13.415  de 
2017,  que  possibilitou novos arranjos curriculares de forma integrada entre o Ensino Médio e 
Técnico. Propõe-se discutir por meio de uma análise de processo de implantação e do plano de curso 
articulado com o ensino superior os caminhos que começam a serem trilhados nesse novo contexto do 
ensino profissional. Nas Escolas Técnicas do Estado de São Paulo temos hoje vários arranjos 
curriculares que estão sendo implantados e serão abordados de forma de conhecer as modalidades 
oferecidas aos alunos que buscam o ensino médio com o ensino profissional, tendo em vista que nosso 
objeto de estudo será o articulado com o Ensino Superior na Faculdade da Tecnologia de Presidente 
Prudente. A Etec de Presidente Prudente já oferece o curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico de 
Desenvolvimento de Sistemas no modelo de ensino de tempo integral, na qual o aluno estuda no 
período da manhã e  tarde  e como a Fatec oferece o curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, esse arranjo curricular permite ao aluno concluir o Ensino Médio, o Técnico e o Superior 
em cinco anos, estudando em um único período. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Currículo; Ensino Profissional. 
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INTRODUÇÃO 

Em uma sociedade em constantes mudanças e com novas exigências, se faz necessário a 

permanente aprendizagem, uma formação contínua ao longo da vida. Essa formação nos permite 

compreender as inúmeras mudanças no sistema social, cultural e político de nossa sociedade. 

Podemos afirmar que aprender é mais do que receber informações e sim compreendê-las, interagir 

com elas, tornando a aprendizagem parte de si e transformando-se através dela. 

O professor tem um papel essencial para a aprendizagem tendo a capacidade de provocar 

transformação em seu contexto de trabalho através da didática, como também no currículo adotado 

pela instituição em que atua. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para confecção desse trabalho foi desenvolvida uma revisão de literatura através da busca de 

artigos e estudos relacionados à didática e currículo que apresentassem relevância do currículo e da 

didática para a educação brasileira. 

Para realizar a coleta dos dados utilizamos a pesquisa bibliográfica, a qual tem por objetivo 

“fazer 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; LAKATOS, 2003. p. 158) 

Os dados obtidos por meio dessa pesquisa possibilitaram uma maior compreensão sobre a 

atual importância da didática e currículo, assim como do papel do professor e da comunidade 

escolar para construção do ensino-aprendizagem. 

DIDÁTICA 

Etimologicamente, a palavra didática tem origem do grego didaktikó, e significa a arte do 

ensino. (NASCENTE, 1955, p. 158). 

De acordo com Libâneo: 

“A Didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu conjunto, no qual 

os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se relacionam entre si 

de modo a criar as condições e os modos de garantir aos alunos uma aprendizagem 
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significativa. Ela ajuda o professor na direção e orientação das tarefas do ensino e da 

aprendizagem, fornecendo-lhe segurança profissional.” (LIBÂNEO, 2002 p.5) 

Libâneo (2002) também faz referência a alguns autores estrangeiros sobre o conceito de  

didática citando Vicente Benedito, espanhol (1987) que afirma que a didática está a caminho de ser 

- uma ciência e tecnologia que se constrói a partir da teoria e da prática. Libâneo também faz 

referência a Contreras Domingo, espanhol (1990) que conceitua a Didática como uma disciplina 

que explica os processos de ensino-aprendizagem. O mesmo autor também cita Renzo Titone, 

italiano (1974) que afirma que a Didática é a ciência que tem por objeto específico e formal a 

direção do processo de ensinar. 

Em seguida, Libâneo (2002) faz referência a Karl Stocker, alemão (1964) que compreende a 

didática como uma  doutrina geral do ensino e a Klingberg, alemão (1978) que a Didática é uma 

disciplina científica da Pedagogia que se refere às relações regulares entre o ato de ensinar e a 

aprendizagem e também a Danilov, russo (1978) que afirma que a didática estuda o processo de 

ensino, em cujo desenvolvimento ocorre a assimilação dos conhecimentos sistematizados e seria o 

domínio dos procedimentos para aplicar tais conhecimentos na prática. 

Libâneo (2002) destaca dessas definições que a didática é um ramo da ciência pedagógica, 

que trabalha  para a formação do aluno e tem como objeto de estudo o processo de ensino e 

aprendizagem e relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender  promovendo o encontro 

formativo, educativo, entre o aluno e a matéria de ensino, gerando o vínculo entre teoria do ensino e 

teoria do conhecimento.  

Para Candau “O objeto de estudo da didática é o processo de ensino-aprendizagem. Toda 

proposta didática está impregnada, implícita ou explicitamente, de uma concepção do processo de 

ensino-aprendizagem.” (CANDAU, 2012 p. 14). 

Candau também afirma que “Se todo o processo é situado, a dimensão político-social lhe é 

inerente. Ele acontece sempre numa cultura específica, trata com pessoas concretas que têm uma 

posição de classe definida na organização social em que vivem. (CANDAU, 2012. p.15) 

Para concluir, Candau afirma que reflexões sobre a didática faz parte de um compromisso 

social “com a busca de práticas pedagógicas que tornem o ensino de fato eficiente (não se deve ter 

medo da palavra) para a maioria da população.” (CANDAU, 2012, p. 23) 
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A autora também destaca que nós professores devemos “buscar as formas de aumentar a 

permanência das crianças na escola. Discute a questão do currículo em sua interação com uma 

população concreta e suas exigências, etc.” (CANDAU, 2012, p. 24) 

Já para  Lüdke (2014) é importante ressaltar que a didática vem “sofrendo a ação de modismos, 

muitas vezes importados, a clássica separação entre formação teórica e prática e a falha em se 

atentar sobre uma preparação efetiva para o trabalho docente de todos os professores, de modo 

especial aqueles que não escolheram a profissão docente por uma particular identificação com ela 

“(LÜDKE 2014 p. 4) 

Lüdke também ressalta os itinerários formativos, e que “espera que os cursos de formação 

de professores fossem revistos em novas bases, inclusive em relação à disciplina Didática” 

(LÜDKE 2014 p. 4). 

Logo, na nossa concepção, a Didática é que não é simplesmente o ato de ensinar, mas 

também de tornar conhecimento acessível de acordo com o perfil dos alunos, gerando algo que 

provoque a aprendizagem. 

CURRÍCULO 

O termo currículo deriva da palavra latina curriculum e significa percurso, carreira, curso, 

ato de correr. E seu significado não abrange apenas o ato de correr, mas também o modo, a forma 

de o fazer e o que ocorre no curso ou percurso efetuado.  De acordo com Claudino Piletti o tema 

currículo aplicado à educação apresentou algumas variações ao longo do tempo, partindo de uma 

concepção tradicional na qual currículo significa uma relação de matérias e disciplinas. (PILETTI 

2004, p.50). 

Para conceituar currículo Libâneo (2002) traz definições de alguns autores tais como José 

Alberto Pedra e Gimeno Sacristán. Pedra (1999) afirma que “Currículo seria a representação da 

cultura no cotidiano escolar ao modo pelo qual se selecionam, classificam, distribuem e avaliam 

conhecimentos nas instituições escolares”. E de acordo, Gimeno Sacristán, (1999) currículo é a 

ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura 

herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (idéias, suposições e aspirações) e a prática 

possível, dadas determinadas condições” (apud LIBÂNEO 2002. p 32). 
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Moreira (1998), citando Santos e Oliveira (1995) afirma que o Currículo se volta 

predominantemente para questões relacionadas à seleção e à organização do conhecimento escolar, 

enquanto que o da Didática prioriza o ensino como seu objeto de estudo. 

Para Gimeno Sacristán, o papel social da escola ocorre através do currículo. Quando os 

professores e a equipe escolar se dedicam ao planejamento escolar, eles precisam fazer indagações 

tais como: o quê nossos alunos precisam aprender, para que aprender, em função de que aprender, 

ocorrendo uma espécie de diálogo com a sociedade e entre a própria equipe de professores (apud 

LIBÂNEO, 2002 p.32). 

Em síntese, Libâneo (2002) conclui que currículo reflete objetivos e ações que são colocadas 

em prática pelo trabalho dos professores de acordo com as condições providas pela organização 

escolar, proporcionando uma melhor qualidade do processo de ensino e aprendizagem e que o 

currículo define-se como projeção do projeto pedagógico e que o currículo seria um desdobramento 

do projeto pedagógico, colocando em prática as intenções e propósitos em objetivos e conteúdos. 

Em síntese podemos dize que currículo não se restringe em apenas uma grade curricular dos 

conteúdos de uma determinada disciplina. O currículo deve ser visto como ação formativa trazendo 

experiências de vida, cidadania, e conhecimentos históricos, culturais e político-sociais no processo 

de formação dos estudantes.  

CONEXÕES ENTRE CURRÍCULO E DIDÁTICA 

Moreira (1998) também exemplifica através estudo de Domingues (1994), que fala sobre os 

caminhos do Currículo e da Didática e as suas aproximações. Os estudos de currículo tratam do 

conteúdo da escolarização, com foco nos problemas de seleção e de organização do conhecimento 

escolar e os estudos de Didática tem o foco no ato de ensinar pode-se dizer que o Currículo focaliza 

as questões de conteúdo, enquanto a Didática trata as questões de forma. “Uma não existe sem a 

outra: a cada didática corresponde um currículo assim como para cada currículo existe uma 

didática” (ALVES, LIBÂNEO, 2012) 

Podemos dizer que a Didática é essencial na formação dos professores e em sua pratica 

docente. Em ambas se faz necessário que ocorra uma reflexão sobre sua própria prática pedagógica, 

e sobre a prática de seus pares, de tal forma que contribua para uma melhor aprendizagem. 

A didática é a disciplina que ordena e estrutura teorias e práticas em função do ensino, isto é, 

está a serviço do trabalho profissional do professor e, por isso, entendo que é a disciplina-chave da 
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profissionalidade do professor. É o instrumento, por ex., que um coordenador pedagógico tem em 

mãos para exercer seu trabalho de assistência e acompanhamento do professor na escola e na sala 

de aula. Para isso, ela busca conhecimentos em outras áreas. ( LIBÂNEO, 2002 p.36). 

De acordo com as professoras Helena Maria dos Santos Felício e Lourdes de Fátima 

Paschoaleto Possani em seu artigo “ANÁLISE CRÍTICA DE CURRÍCULO: um olhar sobre a 

prática pedagógica” (2013, p.113), o currículo é um artefato social, de acordo com um determinado 

contexto e dependente das condições nas quais se desenvolve e pelos protagonistas que intervêm no 

processo. 

Para Felício e Possani (2013), a prática pedagógica não pode ser vista fora de seu contexto 

social que inclui os aspectos políticos, econômicos e sociais de um determinado tempo histórico; 

Que a cultura gera as interferências e referências na qual a instituição educacional se insere, como 

também a própria cultura da instituição, e a cultura do educando no currículo como também a 

ideologia: o sistema de valores, de crenças e de ideias que sustentam ou que servem de base ao 

sistema curricular. 

Felício e Possani (2013) afirmam também que se deve considerar os educandos: que sujeito 

é esse, levando-se em conta as questões de gênero, o perfil étnico-racial, a origem, a condição 

econômica e também os professores: a sua formação acadêmica e como esta é traduzida na ação 

pedagógica, sua identidade profissional e prática investigativa. 

CONCLUSÕES 

Tanto a didática como o currículo, podem ser encarados como subsídios que ajudam os 

educadores no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, na busca de novos conhecimentos 

teórico-metodológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação de suas práticas 

pedagógicas. “Quando se pensa em currículo, pensa-se como são construídos os saberes escolares, 

pensa-se em analisar o saber particular daquele grupo de alunos, porque ele expressa certas 

maneiras de agir, de sentir, falar e ver o mundo.” (LIBÂNEO, 2002 p.53) 

Enquanto a Didática, trata dos objetivos, condições e meios de realização do processo de 

ensino, ligando meios pedagógico-didáticos a objetivos sócio-políticos. Não há técnica pedagógica 

sem uma concepção de homem e de sociedade, como não há concepção de homem e sociedade sem 

uma competência técnica para realizá-la educacionalmente. (LIBÂNEO, 2002 p.05) 
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Tendo como referência o currículo que Não é algo neutro, universal e imóvel, mas um 

território controverso e mesmo conflituoso”. (SACRISTÁN, 2013, p. 23) a prática pedagógica 

deverá ocorrer de forma inovadora buscando a excelência e criando métodos que proporcionem o 

ensino e aprendizagem. 
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Resumo 

O presente trabalho se propôs à reflexão sobre didática e currículo, suas relações e interfaces. O 
referencial teórico que iluminou as reflexões sobre a didática e o currículo foi baseado em autores 
como: Libâneo (2002), Moreira (1998), Piletti (2004), Pedra (1999), Gimeno Sacristán (1999), Candau 
(2012), Felício e Possani (2013), e Lüdke (2014).  A pesquisa possibilitou identificar a relevância desse 
tema para a reflexão sobre a práxis pedagógica dos professores em serviço e para a formação inicial, 
especialmente nos cursos de Licenciatura. Considerando que o objeto de estudo da didática é o 
processo de ensino-aprendizagem e o seu papel político-social que possui. A atuação da didática 
estabelece um compromisso com a sociedade através das práticas pedagógicas tornando o ensino 
eficaz, já o currículo atua para o desenvolvimento da cidadania, conhecimentos históricos, culturais e 
político-sociais, sua ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola; entre o conhecimento 
científico e cultural e no processo de formação dos estudantes. O currículo deve estabelecer a relação 
entre conteúdo e experiência para vida social, através de ações próximas da realidade do aluno, 
permitindo que os conhecimentos adquiridos melhorem sua atuação no dia a dia. Proporcionando a 
cada aluno a construção desse conhecimento respeitando o tempo e particularidades pessoais de cada 
um. Sendo necessário planejar e pesquisar maneiras que sejam adequadas à realidade da sala de aula por 
meio de artifícios que garantam a aprendizagem. Desse modo a escola desenvolverá o seu papel social 
para podermos enfrentar os desafios que estamos vivendo, buscando dessa forma meios, para 
transformar essa realidade. 

Palavras-chave: Didática; Currículo; Prática docente; Formação de professores; Ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

O Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), inaugurado em 9 de novembro de 2016, 

se anuncia como um centro de entretenimento, cultura, educação, pesquisa e conservação. Seu 

histórico de idealização e viabilização compreende um período de 10 anos, o qual inclui a cessão de 

terreno por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro e a busca por apoio, patrocínio, financiamento e 

divulgação (SZPILMAN, 2019). 

O AquaRio defende uma preocupação voltada à Educação Ambiental (EA), adotando o 

discurso de “conhecer para preservar”, na medida em que a EA é interpretada como “uma 

importante ferramenta que inspira mudanças de atitude” capazes de “gerar uma maior consciência 

de conservação”1. Isto se alinha à dimensão de EA manifestada por instituições similares, como o 

Aquário de Ubatuba (NETO & BARBOSA, 2010). 

A partir da parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ), 

docentes de escolas municipais podem realizar visitas gratuitas com seus estudantes, motivo pelo 

qual o AquaRio anuncia um total de 2.400 visitas desde sua inauguração, sendo 960 de escolas 

municipais (SZPILMAN, 2019). Somando-se esta informação à escassez de pesquisas em Educação 

sobre as visitas escolares ao AquaRio, este texto é um recorte de uma pesquisa de mestrado em 

andamento cujo objetivo é investigar a produção curricular que ocorre a partir das visitas escolares 

ao AquaRio. 

O primeiro componente empírico da pesquisa consistiu em uma análise do portal eletrônico 

da instituição, na qual se constatou a prevalência da Ecologia e da EA nas descrições das 

exposições. O segundo conjunto empírico, foco deste texto, consistiu na realização de entrevistas 

com professores que estiveram em excursões ao AquaRio. Parte da discussão dos dados aponta para 

a presença das Ciências da Natureza (CN) e da EA na abordagem dos mediadores e a possibilidade 

de ampliação dos sentidos de uma excursão por estudantes e docentes, durante e após a visita. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O primeiro pressuposto teórico da pesquisa consistiu em compreender o AquaRio como um 

museu de ciência produtor de uma proposta curricular, na medida em que idealiza, seleciona e 

 
1 Disponível na cartilha sobre visita escolar, que pode ser obtida em: <www.aquariomarinhodorio.com.br/ visita-
escolar/>. Acesso em 9 de dezembro de 2019. 
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organiza as exposições para o público. Apesar de os aquários terem se originado a partir de um 

discurso de pesquisa em Biologia Marinha, o desenvolvimento de novas ferramentas de pesquisa e 

o crescimento da preocupação com as questões ambientais culminaram no desenvolvimento da 

dimensão educativa, gerando um processo de musealização dessas instituições (SALGADO & 

MARANDINO, 2014). 

Nossa interpretação das exposições de um museu como uma proposta curricular se assenta 

na noção de currículo museal, a qual, apesar de não ser consensual no campo da Educação Museal, 

tem sido cada vez mais usada para a compreensão dos processos e das especificidades da educação 

em museus (MARTINS, 2018). A autora afirma que o museu, como instituição educativa, se utiliza 

de estratégias de seleção e de distribuição de conhecimentos ao longo de suas exposições, o que 

resulta na construção de um currículo que é influenciado por elementos como tempo, tipologia de 

público e avaliação. 

Sobre o primeiro, Martins (2018) afirma que o tempo relativamente curto de uma visita 

influencia os caminhos usados pelos mediadores na construção de seus objetivos. Essa construção 

também é afetada pela avaliação que um museu realiza sobre a experiência do público, a partir da 

sistematização de dados obtidos por questionários e/ou da percepção cotidiana dos educadores. A 

autora também enfatiza que os mediadores adotam abordagens de acordo com a tipologia de 

público – escolar e não escolar, por exemplo. Assim, Martins (2018) entende o currículo museal 

“como parte de um processo, no qual participam, de forma assimétrica, educadores de museus e 

público” (p.657). 

A participação do público também é defendida por Vallance (2004), que afirma que o museu 

conta uma história que é ouvida de maneira diferente por cada visitante. Após afirmar que os 

modelos formulados para a compreensão do currículo escolar não dão conta dos processos que 

ocorrem nos museus, a autora propõe que o currículo museal seja entendido como o enredo de uma 

história que apresenta três elementos: propósito, se referindo aos objetivos do museu e às 

expectativas do público; engajamento, compreendendo o comportamento dos visitantes e os 

mecanismos usados pelo museu para gerar esse envolvimento; e reflexão, por parte do museu e do 

público. 

A noção de currículo museal como um processo no qual participam sujeitos diversos é 

especialmente oportuna no contexto das visitas escolares, onde estão presentes mediadores, 

estudantes e docentes. Isto ganha maior concretude a partir das noções de estratégia e de tática 

(CERTEAU, 2014). Enquanto a estratégia compreende as relações de força exercidas por sujeitos 
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exteriores a um espaço, a tática aponta para relações que se estabelecem entre os sujeitos que 

habitam aquele local. Estes transformam situações cotidianas em ocasiões para operacionalizar seus 

atos, consumindo as regras de maneiras próprias e gerando sentidos não necessariamente previstos 

pela estratégia. Assim, apesar de o currículo de um museu se assentar em suas exposições, o uso 

que é feito destas depende da interação entre os sujeitos de cada visita. 

As visitas escolares a museus de ciência compõem situações atreladas à dinâmica escolar, 

podendo ser precedidas e sucedidas de outras atividades (MARANDINO, 2001). Os contornos de 

cada excursão no contexto de cada escola, professor e turma podem ser compreendidos a partir da 

noção de currículos pensadospraticados (OLIVEIRA, 2013): nesta perspectiva, os sujeitos do 

cotidiano escolar pensam e criam currículos que, apesar de serem influenciados por políticas 

educacionais, não são por elas determinados. Com base neste arcabouço teórico, o objetivo deste 

trabalho tem sido investigar a produção curricular que ocorre a partir das visitas escolares ao 

AquaRio, compreendendo tanto a dinâmica das excursões quanto as relações estabelecidas com o 

currículo escolar. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Tratando-se de uma investigação que requer a participação de seres humanos, a proposta do 

estudo foi enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da universidade por meio da Plataforma 

Brasil, tendo sido cadastrada sob o número CAAE 17555319.1.0000.5243 e aprovada sob o código 

3.590.697. A partir daí, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cinco sujeitos, incluindo 

um ex-mediador do AquaRio e quatro professores que estiveram em visitas escolares ao aquário. A 

entrevista foi interpretada como uma plataforma capaz de promover “uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa 

sua realidade” (DUARTE, 2004, p.215). 

Após essa etapa, as entrevistas foram transcritas e analisadas por meio da análise temática, 

um tipo de análise de conteúdo que apresenta três fases: a pré-análise, que se refere à escolha do 

material, à leitura flutuante e à formulação de hipóteses; a exploração, com leituras detalhadas para 

a criação de categorias de análise; e o tratamento dos resultados e interpretação (MINAYO, 2007). 

A partir das etapas propostas por Braun e Clarke (2006), foram identificados 98 códigos de sentido 

no conjunto empírico, os quais foram agrupados em 10 subtemas e posteriormente em seis temas: 

escola, AquaRio, visita escolar, abordagens sobre EA e CN, relações visita-escola e contribuições à 

escola. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar de as entrevistas terem sido realizadas com cinco sujeitos, incluindo um ex-mediador 

do AquaRio e quatro docentes, os dados apresentados neste texto foram extraídos das entrevistas 

com dois professores, denominados de P1 e P2. Ambos são docentes efetivos da SME/RJ, atuando 

em uma escola localizada no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto P1 é formado em 

Licenciatura em Letras e atua na Educação de Jovens e Adultos (EJA), P2 é licenciada em Ciências 

Biológicas e atua em turmas de aceleração de aprendizagem, nas quais os alunos cursam o 8º e o 9º 

ano do Ensino Fundamental II (EFII) em um mesmo ano letivo. 

Sobre o contexto inicial das excursões, há um consenso na defesa da inserção das visitas no 

planejamento escolar. P2 afirma que sempre procura oferecer a visita ao AquaRio aos seus alunos, 

ao passo que P1 indica que a excursão se deu no contexto do tema gerador da EJA do ano de 2018. 

Segundo ele, o tema abordava a interação com o ambiente e com o outro, de modo que a visita ao 

AquaRio poderia “trabalhar várias interações”, com “uma interação de postura dentro de um espaço 

que eles não estão habituados, então nós pensamos [em] entender essa questão de um conhecimento 

atitudinal de uma forma bem mais ampla”. 

Nesse sentido, esses docentes relatam atividades realizadas na escola antes das visitas. P2 

abordou temáticas ambientais nas disciplinas Ciências e Geografia, focalizando as mudanças 

climáticas e interpretando este tópico como a principal conexão com o AquaRio. Por sua vez, P1 

procurou manter a inserção no tema gerador e abordou as interações que as pessoas estabelecem 

entre si e com o ambiente, além de ter discutido o propósito do AquaRio e o “comportamento 

atitudinal” que seria experienciado no local. 

Os relatos dos professores parecem refletir uma preocupação geral quanto à inserção das 

excursões no planejamento escolar, as quais podem ser iniciadas com atividades realizadas na 

própria escola. Tal percepção é valorizada por Marandino, Selles e Ferreira (2009) quando as 

autoras entendem as visitas escolares a museus de ciência como um desdobramento do 

planejamento escolar. Isto também pode ser verificado em relatos de experiência embasados em 

referenciais do Ensino de Ciências, como o de Marandino (2001). Em momentos anteriores a uma 

visita a um museu de astronomia, a autora – e então professora de uma turma de EFII – discutiu um 

texto que estabelecia os objetivos da visita, as características do museu e algumas questões que 

compunham o roteiro de um trabalho que seria feito em dupla e entregue após a visita. 
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Se as atividades pré-excursão foram diferentes entre as turmas de P1 e P2, o mesmo pode ser 

afirmado sobre cada visita. Apesar de os professores apontarem a interatividade das mediadoras 

com os alunos, a abordagem adotada parece ter sido de acordo com o perfil de cada público. 

Enquanto P1 ressalta o propósito da mediadora em “provocar o pensamento” dos estudantes a partir 

de perguntas, P2 indica que a mediadora usou uma “linguagem mais próxima da linguagem” dos 

alunos para abordar tópicos como a importância ecológica de animais marinhos e a relação entre 

cadeias tróficas marinhas e terrestres. Assim, na visita narrada por P1, houve uma abordagem mais 

geral com estudantes da EJA, modalidade que apresenta um aspecto menos acadêmico que o Ensino 

Regular (SUIZANI & CASSAB, 2016), o qual foi o perfil da excursão narrada por P2. 

Isto aponta a influência do público sobre a mediação em museus de ciência, os quais, após 

categorizarem os grupos em escolares e não escolares, se utilizam de outros critérios para classificar 

o público e moldar a abordagem a ser adotada (MARTINS, 2018). Nesse sentido, o enredo do 

currículo museal (VALLANCE, 2004), apesar de se estruturar a partir de um mesmo conjunto de 

exposições, não segue necessariamente o mesmo caminho. Isto se torna mais claro quando P1 relata 

que, em um dado momento da visita, uma aluna contou que, quando era empregada doméstica, sua 

patroa gostava de um peixe que tinha um alto valor no mercado. Ao perguntar o motivo pelo qual o 

peixe era especialmente caro, a mediadora respondeu que se tratava de uma espécie em extinção. 

Nessa situação, a aluna faz uma pergunta que relaciona um contexto anterior de sua vida à 

exposição e à mediação do AquaRio, criando um momento específico daquela visita. Apesar de P1 

não ter relatado um maior desdobramento da discussão, a fala da aluna revela a faceta social do 

debate ambiental, na medida em que uma problemática ambiental – o declínio populacional de uma 

espécie de peixe – não afeta igualmente todas as camadas da população. Assim, compreendemos 

esse movimento da aluna como uma tática (CERTEAU, 2014) que contribuiu para a expansão dos 

sentidos de EA valorizados naquela visita escolar. 

Após o retorno às escolas, as atividades de cada grupo também apresentaram 

especificidades. P2 relata que os alunos montaram terrários e cartazes – que ficaram expostos na 

escola – usando materiais reaproveitados, dando continuidade à abordagem ambiental vivenciada 

no AquaRio no projeto chamado “Arte Sustentável”. P1 relata uma série de atividades após a 

excursão, incluindo a produção de desenhos sobre “o que foi vivido no AquaRio”, uma discussão 

sobre as sensações experienciadas naquele espaço e outra sobre a interação do ser humano com o 

meio ambiente, assim como uma chuva de ideias sobre como nossas atitudes podem favorecer a 
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vida. Por fim, houve uma apresentação de trabalhos a respeito da relação com o outro e com o meio 

ambiente em um evento anual que conta com a presença de todas as turmas de EJA da SME/RJ. 

A partir desses relatos, é possível perceber que, em ambos os casos, a visita ao AquaRio 

constituiu uma experiência localizada em um contexto curricular mais amplo, iniciado e continuado 

na escola, mediante a interação entre os estudantes e com os professores. A participação desses 

sujeitos na criação de currículos pensadospraticados (OLIVEIRA, 2013) é constatada na medida 

em que, nas atividades e nas discussões travadas, ocorreu uma apropriação singular das visitas ao 

AquaRio. Isto parece dar continuidade às próprias mediações experienciadas no aquário, as quais, 

conforme apontado anteriormente, também apresentaram suas especificidades. 

Os dados que têm sido produzidos nesta pesquisa – alguns dos quais são discutidos neste 

texto – nos permitem refletir sobre a produtiva relação entre os campos do Currículo e da Educação 

Museal, a qual ainda é incipiente. Além disso, compreendemos as visitas escolares a museus de 

ciência como estratégias pedagógicas vivenciadas por docentes, estudantes e mediadores capazes de 

fornecer contribuições tanto para os museus quanto a instituição escolar. Da mesma forma que os 

sujeitos de uma visita escolar ampliam os sentidos curriculares anunciados pelas exposições 

museais, a comunidade escolar ressignifica as experiências vivenciadas na excursão. 
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Resumo 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como objetivo 
investigar produções curriculares ocorridas a partir das visitas escolares ao Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro (AquaRio). A partir da parceria entre essa instituição e a Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro (SME/RJ), docentes de escolas municipais podem realizar visitas gratuitas com seus 
estudantes. Os aquários compõem um grupo de museus de ciência com uma dimensão educativa 
voltada à Educação Ambiental e às Ciências da Natureza. A partir da noção de currículo museal 
(MARTINS, 2018), o circuito expositivo do AquaRio é entendido nesta pesquisa como a proposta 
curricular da instituição. Em visitas escolares, mediadores, estudantes e professores fazem usos 
próprios dessas exposições, em uma dinâmica dotada de táticas (CERTEAU, 2014) singulares. Tais 
visitas estabelecem relações com os currículos pensadospraticados (OLIVEIRA, 2013) pelos sujeitos do 
cotidiano escolar. Assim, foram realizadas entrevistas com um ex-mediador e com quatro professores 
que estiveram presentes em visitas escolares ao AquaRio. As transcrições das entrevistas foram 
analisadas a partir da análise temática (BRAUN & CLARKE, 2006), a qual resultou em um mapa 
temático que localiza a visita escolar como momento de interação entre escola e museu. A discussão 
dos dados produzidos aponta para a relevância atribuída à conexão da excursão com o planejamento 
escolar, a adequação da visita em relação ao perfil geral dos estudantes, a participação ativa dos alunos 
durante as excursões, a ressignificação destas em momentos posteriores à visita e a relação entre os 
campos do Currículo e da Educação Museal. 

Palavras-chave: Currículo; Educação Museal; Visitas Escolares. 
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